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পঞ্চরাত্র 
মহাকবি তাসকৃত 

্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, বি, এ, বি, টি, 

কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত। 

ঢাকা 

১৩২১ বঙ্গাব্দ 

ছৈত্র। 

স্ব স্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ।* আনা মাত্র। 



_ভামরুত পঞ্চরাত্র 
নাউ্যলিখিত ব্যক্তিগন্স 

দু্ষর্যোধন, হস্তিনার রাজ]। 

তীন্ম, হুর্য্যোধনাদির পিতামহ । 

দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদির অন্ত্রগুরু | 

কর্ণ, ছুর্য্যোধনের সখা--অঙ্গদেশের রাজা। 

শকুনি, যাধনের মাতুল-_গান্ধার দেশের রাজ]। 

বৃদ্ধ গোপর্্রক, গো-রক্ষক। 

গোমিত্রক| জনৈক গোপাল । 

বিরাট দেশর রাজা । 

তগবান, ব্রাহ্মণবেশী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির | 

তীম্সেন, |ম্মপুত্রের কনিষ্ঠ মহোদর (দ্বিতীয় পাগুব) 

(তৃতীয় পাগুব) 

বৃহন্নলা, নারীবেশী অর্জুন । 

অভিমন্ত্য, অর্জনের পুত্র | 

উত্তর, বিরাট-রাজ-কুষার | 

কাথুকীয়, দূত, পরিধি, তট ্রতুক্তি। 
নু 



সপ ঞিভল্রাজ্ে 

স্থাপন। 

নান্দ্যস্তে স্ৃত্রধারের প্রবেশ 

সুত্র। যিনি রুষ্ণবর্ণ, পৃথিবীতে যিনি অজ্জুন ও 

ভীমের দূত হয্বেছিলেন, যিনি শকুনীশ্বর গরুড়ের ঈশ্বর, 

যিনি যুদ্ধে শক্রগণের অনতিগম্য, ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্থির, 

যিনি প্রশস্তকর্মা, যিনি যজ্জে আহুত হয়ে থাকেন, সেই 

বিরাট শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন। * 

(পরিভ্রমণ করিয়া) সমবেত আর্ধাগণকে এক্নপপই 

বলব। একি ! আমি একান্ত উত্স্ৃক হয়ে বলতে যাচ্ছি 

সত্য, কিন্ত একটা শব্ধ যেন শুনছি। তাইত, আচ্ছা 

দেখছি। 

(নেপথ্যে) আহা, এই যজ্ঞ কুরুপতির বিপুল 

পমুাদ্ধরই পরিচায়ক বটে ! 

সিক্সে পাপী তি াশিশাশীশ্পীশাটি শিট শী িশাীশিশাপীশিশীপিশাশীটিিিাশিশী শী শীপশিপীশিসীশাপ পিশাকট 

* প্রোণঃ, পৃথিব্যজ্জুন-ভীষ-দুতো। 

যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য | 

দুর্যেযোধনে। তীন্মযুধিষ্টিরঃ স 

পায়াদ্ বিবাডুতরগোহতিমন্থ্যঃ ॥ 



পঞ্চরাত্র 

হত্র । হয়েছে, বুঝেছি; 

কুরুরাজ দুর্যেযাধন যজ্ঞ কচ্ছেন, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় 

রাজগণ যজ্ঞ দেখবার জন্য পত্বীবর্গের সহিত প্ররফুল্পচিত্তে 

এখানে সমাগত হয়েছেন । [ প্রস্থান । 

বিক্ষস্তক 

তিন জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ 

সকলে | অহো' কুরুরাজের যজ্জের কি বিপুল 

সমারোহই হয়েছে! 

প্রথম। চতুদ্দিকে দ্বিজে।চ্ছিষ্ট অন্ন, যেন সর্বত্র কাশ- 

কুন্ুম ফুটে অছে। ধৃম-গন্ধে তরুগণের কুসুম-গন্ধকে 

নষ্ট ক'রে দ্বিয়েছে। ব্যাপ্রগণ পর্বত প্রদেশে মূগের ন্যায় 

বিচরণ কচ্ছের এবং সিংহসমৃহও হিংসা-পরাজ্মুখ 

হয়েছে। মহারাজ বজ্জে দীক্ষিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে 

, যেন সমস্ত জগৎ্ও দীক্ষ1 প্রাপ্ত হয়েছে। 

দ্বিতীয়। তুমি ঠিক বলেছ। 

অগ্রি দেবগণের মুখ স্বরূপ।* তিনি হবি দ্বার! তৃপ্তি 

লাত করেছেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ধনলাভে তৃপ্ত হয়েছেন, ৷ 

* মূলে “অমরোতমমুখং পাঠ আছে। আমি 
“অমরোত্তমমূখঃ+ পাঠ ধরিয় অনুবাদ করিয়াছি। 

০ 



পঞ্চরাত্র 

গোকুলের সহিত পক্ষিগণ তাপ্ত লাভ করেছে, এবং 

সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গও সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফললকথা, সমগ্র 

জগৎ হৃ হ'য়ে মহারাজের গুণকীর্ভন কচ্ছে, এবং এইরূপে 

তাহার সদ্গুণাবলী + পৃথিবী অতিক্রম ক'রে দেবালয়ে 

(স্বর্গে) পরিব্যাপ্ত হয়েছে । 

তৃতীয় । সমাগত ব্রাঙ্মণগণ, দেখুন, দেখুন__ 

মহারাজের পট্টবেষ্টিত মস্তকে দ্বিজগণের স্থাপিত চরণ 

কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! ইহার! সকলেই শ্লাধ্য ও 

স্ববিখ্যাত এবং স্বাধ্যায-শুরগণের অগ্রণী । বৃদ্ধকালে 

ইহাদের তপোনিষ্ঠা আরও বদ্ধিত হয়েছে। বৃদ্ধ গজ- 

গুলি যেমন বলবান হস্তীর ক্কপ্ধদেশে শুণড স্কাপন ক'রে 

অগ্রসর হয়, সেরূপ বর্ধাতিশয়ে শিধিল-চরণ বিপ্রগণ হস্ত 

দ্বারা শিষ্যের স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধরে অগ্রসর হচ্ছেন, 

আবার একটি যষ্টি ইহাদের তৃতীয় চরণের পংক্তি-স্থানীয় 

হয়েছে। 

সকলে। ওহে যজ্জ-ব্রতী পুরোহিতগণ। মহাব্রাজের 

যঙ্জান্ত-শ্নান ন। হ'লে আপনার। যঙ্ঞাগ্নি পরিত্যাগ করে 

যাবেন না। 

1 মূলে তছৃগুপৈঃ পাঠ আছে, কিন্তু “তদৃগুণঃ পাঠ 
ধরিলেই অর্থপ্রতিপত্তি সহজ হয়। 

পে 



পঞ্চরাত্র 

প্রথম । ধিক্, ধিক, তুমি যে ব্রাহ্মণসুলত চপলতা 

দেখালে দেখছি ! 

কনকময় এই সুন্দর যূপটি দেখে বোধ হচ্ছে যেন 

দেবী বস্থুধ! একটি স্বর্ণময় ভুজ তুলে রেখেছেন। দ্বিজ 

যেমন স্বীয় পার্খে শুর্রের £ উপস্থিতি সহ্য কন্তে পারেন না, 

তদ্রপ জ্ঞবেদিকার অগ্রিও পার্থে লৌকিকাগ্নি সহ্য কত্তে 
পারে না । এ দেখ হরিত কুশে আত্তীর্ণ থাকাতে যজ্ঞ- 

বেদীর পৃষ্ঠদেশ সমধিক দগ্ধ হতে পারে নাই। আর 

গজ যেমন প্রফুল্ল পদ্মবনে (সরোবরে ) প্রবেশ করে, এই 

ধুমও সেইরূপ যজ্গৃহের পুরোব্তাঁ গৃহে প্রবেশ কচ্ছে। 

দ্বিতায়। কুল কলক্ষিত হলে জ্ঞাতি যেমন জ্ঞাতি- 

ভয়ে স্থানান্তরিত হয়, সেরূপ অগ্রিতাঁপে নিপীড়িত দ্বিজগণ 
অগ্নি-ভয়েই অগ্রিকে স্থানান্তরিত কচ্ছেন। * 

তৃতীয়। অপত্যনাশে শোকার্তী নারী যেরূপ পুত্রের 

প্রতি স্নেহ বশতঃ শোকানলে দগ্ধ হয়, সেরূপ ঘ্বৃতপব্রিপৃণ 

(যজ্ীয়) ক্ষুদ্র শকটখানিতে জল সিঞ্চন করা৷ সত্বেও সদ্য 

স্বতে (দেহ) আগুন ধরেছে বলে জলে যাচ্ছে | 
শি 

+ “পার্থ বষলং ন সহতে” _বৃষল শব্ধ এতিহাসিকের 

পক্ষে এ স্থলে বড়ই মূল্যবান। 
* “জ্ঞাতি জ্ঞাতিভয়াদিব" পাঠ আছে। 'জ্ঞাতি'ভয়' 

শব্দের গৃঢ় অর্থ আছে__সম্পত্তির উত্তরাধিকারিধ লইয়া 
গোলযোগ । 
৬ 



পঞ্চরাপ্রে 

প্রথম। তুমি বেশ বলেছ-__ 

শুষ্ক দর্ভ আশ্রয় ক'রে অগ্নি যজ্জের জন্য ব্যবহৃত 

দুর্য্যোধনের এই ক্ষুদ্র শকটটি দগ্ধ কত্তে উদ্যত হয়েছে, 

কিন্তু নুতন তৃণে ঢাকা রয়েছে বলে থেকে থেকে খর্ব 

হয়ে যাচ্ছে । ধ দেখ,বায়ু-তাড়িত হ'য়ে শিখাবিস্তার পূর্বক 

ক্রমশঃ শকটের চক্র পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে । এ যে, 
দেখতে দেখতে, নেমীতে আগুন ধরে গেল, এবং মগুলা- 

কার অগ্রিরাশি হু্য্যের ন্যয় গোলাকার হ'য়ে উঠল। 

দ্বিতীয়। আর একট! ব্যাপার দেখ-_- 

অগ্নিতাপে ভীত হয়ে বন্মীকমূলের কোটর থেকে এক 
সময়েই পাঁচট1 সাপ মৃত ব্যক্তির দেহ হ'তে পাঁচটি 

ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বেরিয়ে গেল। 

তৃতীয়। আবার এ দিকে চেয়ে দেখ__ 

বায়ুসহায় বজ্ঞাগ্রি-দগ্ধ গাছটার কোটর থেকে 

পাখীগুলি উড়ে গেল, বোধ হ'লযেন ইহার শরীরের 

ভিতর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল । 

প্রথম । তোমাদের কথা যথার্থ বটে! আমার কিন্ত 

বোধ হচ্ছে দুষিত-চবিত্র একটা লোকের দোষে যেমন 

সমস্ত বংশ নষ্ট হয়, তেমনি একটা মাত্র শুষ্ক বৃক্ষের জন্যও 

পুম্পিত-পাদপ সমগ্র উপবন দগ্ধ হয়। 
পে 



পরান 
এ দেখ, বৃক্ষলতা ও গুলা পরিপৃরিত সমগ্র উপবনটি 

ভোজ্য বস্তর ন্যায় নিঃশেষে ভক্ষণ ক'রে, আচমন করার 

জন্যই যেন অগ্থিদেব এখন কুশমাত্র অনুসরণ ক'রে 

নদীতে অবতীর্ণ হয়েছেন । 

দ্বিতীয় । এ দেখ, তরু-লম্বিত কুশ ও বন্ধলের সাহাষ্যে 

অগ্নি বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন কচ্ছে, এবং পাক] ফলের 

স্ায় পোড়! কলাগুলি কলাগাছ থেকে নীচে পড়ছে। 

আবার এ দেখ, সন্মুথে তালগ্রাছটার আগায় একটা 

প্রকাণ্ড মৌচাঁক_-অনেকক্ষণ ধরে গোডা জ্বলে জলে 

এখন মৌচাকট! শুদ্ধ মহাদেবের পরশুর ন্যায় সমস্ত 
গাছটা পড়ে গেল। 

তৃতীয়। বাঁচা গেল। সাধু ব্যক্তির রোষের স্থায় 
তগবান হুতাশন এখন প্রশান্ত হয়েছেন। 

বিভব ক্ষীণ হ'লে উন্নতমন! ব্যক্তির যেমন দানশক্তি 

ক'মে যায়, সেইরূপ ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়াতে অগ্রিত্র 

তেজও ক'মে গিয়েছে। 

প্রথম। অমিত ব্যয়ের ফলে দরিদ্র হ'য়ে লোক 

যেমন পরিশেষে স্বীয় পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে জীবন ধারণ 

করে (খায়), তদ্রপ হুতাশনও এখন ক্রক, ভাগ, অরণী ও 
দর্ভ ভক্ষণ কচ্ছেন। 
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দ্বিতীয়। এ দেখ, বৃক্ষটার পত্র-বহুল শাখাগুলি 

হ'য়ে পড়ে নদীর জল ম্পর্শ কচ্ছে, এবং বায়ুসঞ্চালনে 

পাতাগুলি আন্দোলিত হওয়াতে জল ছিটে উঠছে ; বোধ 

হচ্ছে যেন দীবাগ্রি-পীড়িত পাদপ-সমূহের জীবন রক্ষার 

জন্য বুক্ষটি স্বীয় পর্ণরূপ হস্তে ইহাদের গায় জলপিঞ্চন 

কচ্ছে। 

তৃতীয় । আচ্ছা এস, যাই আমরাও আচমন করি 
গিয়ে । 

উভদ্বে। হা, এস। 

(সকলের আচমন ) 

প্রথম। এ যে, কুরুপতি তূর্য্যোধন এই দ্বিকেই 

আসছেন। তাহার অগ্রে ভীম্ম ও দ্রোণ এবং পশ্চাতে 

অন্ঠান্ ক্ষত্রিয় রাজগণ। 

ইহারা সকলেই মহারাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে উপস্থিত 

প্রসঙ্গক্রমে উথাপিত বিষয় সম্বন্ধে* মধুর আলাপ কচ্ছেন। 

বলছেন, যজ্ঞ ক;রে সমগ্র পৃথিবী ভোজন করাও, পরাক্রমে 
পুখিবী জয় কর, রোষ পরিত্যাগ কর, শ্বজনকে স্নেহ কর 
ুতরাং ইহাদের কথ। শুনে মনে হয় যেন পৌরবর্গ 
পাগুবগণেরই পক্ষাবলম্বন করেছে। 

এস যাই, আমরাও গিয়ে কুরুরাজজকে অভিবাদন 

কারু। 

* মূলে 'আগত কথা” পাঠ আছে। 
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প্রথম্ণ অঙ্ক 

ভীম্ম ও প্রোণের প্রবেশ 

দ্রোগ? ধর্াচরণতৎ্পর দুর্য্যোধন আমার প্রতিই 

অনুগ্রহ প্রদর্শন. কচ্ছেন--ত1 হবে, কারণ শিষ্যের দোষ 

বন্ধু বা মিজ্জকে স্পর্শ করে না, আচার্ধ্যকেই আশ্রয় 

ক'রে থাকে । গুরুর হাতে বালককে একবার সমর্পণ 

ক'রে দিলে মাতাপিতার আর কোনও অপরাধের 

(পাপের) ভয় থাকে না। 

ভীম্ম। এই যেছুর্যযেধন এ দিকেই আসছে। এই 

দূষের্যাধনই অর্থ গ্রহণ ক'রে সুসমুদ্ধ হয়েছিল, এবং রণপ্রিয় 

বলে বিস্তর অযশের ভাগীও হয়েছিল 71 কিন্তু এখন যজ্ঞ 

ক'রে পুণ্যলাত করেছে, সুতরাং তাহার এই অতুল এশ্বয্য 

ও দেহকাগ্তি এখন আবার তাহার শোতাই বর্ধন কচ্ছে। 

দুর্ষোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ 

দুর্য্যো। আমার আত্মা এখন সন্তোষ-তৃপ্ত; গুরুজন 

পরিতুষ্ট, আমি এখন জগত্বাসীর বিশ্বাসের পাত্র, আমার 

অযশ দূর হয়েছে এবং ধার্দিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

1 “অযশো। নিপীতবান'-_মুলে এই বাক্যটি আছে-_ 
ইহাতে বুঝা যায় ষে তিনি যতদুর সম্ভব অযশ লাত 
করেছিলেন । 
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লোকে বলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাত হয় ; কিন্তু এটা মিথ্য। 

কথা, কারণ স্বর্গ পরোক্ষ বস্তু নহে-_পুণ্যের ফলে 

পৃথিবীতেই স্বর্গলাত হয়। 

কর্ণ। গান্ধারী-তনয়, ন্যায়-পথে অজ্জিত ধন দান 

ক'বে আপনি উপযুক্ত কার্ধ্যই করেছেন, কারণ__ 

ক্ষব্রিয়গণের সমৃদ্ধি বাণ-সাপেক্ষ। যে ক্ষত্রিয় পু্রা- 

দির জন্ঠ অর্থ সঞ্চয় করে সে স্বয়ং বঞ্চিত হয়। স্ৃতরাং 

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, বিপ্রগণকে সমস্ত বিত্ত দান ক'রে, পুজের 

জন্য ধনু মাত্র রেখে যাওয়াই উচিত। 

শকুনি। অঙ্গরাজ, তুমি গঙ্গ/-তীরবাসী, সুতরাং গঙ্গা- 

সংস্পর্শে তোমাব্র সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে । এই বাক্য 

তোমার মুখেই শোভ। পায় বটে। 

কর্ণ। ইচক্ষাকু, শর্ধ্যাত, যযাতি, বাম, মান্ধাতা, 
নাভ, অগ, নৃপ, অন্বরীষ গ্রভৃতি রাজগণের অতুল রাঙ্জ- 

কোষ ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। এখন সেই রাজগণ 

নাই, তাহাদের ধন-ভাগারও নাই, এবং রাজাও নাই। 

কিন্তু ধর্মকাধ্য (যজ্ঞ ) করেছিলেন বলে এখনও তাদের 

নাম লুপ্ত হয় নাই। 

সকলে । গান্ধারী-তনর, যজ্ঞ সম্পন্ন করে আপা 

মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। 
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দুর্য্যো। আমি অনুগৃহীত হলেম। আচার্যা। ছুষ্যো- 

ধন আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে। 

দ্রোণ। পুত্র, এস। কিন্তু প্রথমে আমাকে অভি- 

বাদন করা তোমার অন্ঠায় |" 

চূর্য্যো। তবে কাকে প্রথমে অভিবাদন করব? 

দ্রোণ। কেন, তুমি কি দেখছ না, সম্মুখে ভীম 

রয়েছেন। তিনি দেবতা ও মানুষ হ'তে জন্মলাভ 

করেছেন, তাহাকেই প্রথমে নমস্কার কর। ভীনম্মকে 

পরিত্যাগ করে অন্ত ব্যক্তিকে প্রথম নমস্কার কল্পে 

অগ্ঠায় হয়। 

তীম্ম। মহাশয়, এরূপ বলবেন ন।। অনেক বিষয়ে 

আমি আপনার চেয়ে অপকষ্ট। 

আমি মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি, আপনি স্বয। 

আমার বৃত্তি যুদ্ব_-ইহা আপনার পক্ষে গর্তিত। আপনি 

দ্বিজ, আমি ক্ষত্রিয়াত্মজ। আপনি গুরু, আমি মাত্র 

আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

দ্রোণ। হা, মহাত্বারা নিজদের অপ্রশংসা কবে 

থাকেন; ইহা কিন্তু তাল নয়। পুত্র, এস, তা'হলে 
আমাকেই অগ্রে অতিবাদন কর। 

*যুলে “অরমক্রমঃ” এই পাঠ আছে--এটা অভি- 

বানের ক্রম ণহে। “অথ কঃ ক্রম? 
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চর্ষ্যো । আচার্য্য, ছুধ্যোধন আপনাকে অভিরাদন 

কচ্ছে। 

দ্রোণ। পুত্র, এস ! আশীর্বাদ করি, যেন এরপে ঘজ্ঞ 

ক'রে করেই তুমি খিম্্ হও । 

দুর্ষ্যো। অন্ুগৃহীত হলেম। পিতামহ, দুর্য্যোধন 
আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে। 

তীম্ম। পোব্র, এস। এরূপেই তোমার বুদ্ধিপ্রশমন 
হউক। 

ছু্যো | অন্ুগৃহীত হলেম। মাতুল, ছুর্ষেযাধন আপ- 

নাকে অভিবাদন কচ্ছে। 

শকুনি। বৎস, দক্ষিণা দান করে এরপে সমস্ত যজ্ঞ 

নির্বিদ্রে সম্পন্ন কর, এবং নৃপতিবন্দকে জয় ক'রে 

জরাসন্ধের * ন্যায় রাজন্য়ে মিলিত কর। 

দ্রোণ। কি আশ্চর্য্য, শকুনির আশীর্বাদ-বাক্যেও 

দেখছি উত্তেজনা আছে। এই ক্ষত্রিয়তনয় বিরোধ- 

প্রিয়ই বটে । 

ুর্ষেযা। বয়স্য কর্ণ, গুরুজনকে প্রণাম করু। হয়েছে, 

এখন বন্ধুবর্গের সঙ্গে যথা ক্রমে মিলন-স্ুখ উপভোগ কর। 

কর্ণ। গাঙ্ধারী-তনয়, যজ্ঞের নিয়ম পালন 

* এ স্থলে পৌরাণিক কথার আভাস আছে। 
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করায় আপনার শরীর কশ হয়েছে! তথাপি 

আপনার কর-মর্দন কচ্ছি। আশা করি, এখনও 

এই কর-মর্দন সহ্য করার মত বল আপনার আছে। 

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না ক'রে আমি আর কোনও 

প্রগল্ত বাক্য উচ্চারণ করব না। কারণ, এখন রাজ- 

যুচিত আপনার ধীরগস্ভীর বাক্য শুনে আমার তয় হয়। 
ছুধ্যো৷। তুমি এরূপ ভাবেই (বন্ধুর ষ্টান্ন )আমার 

সঙ্গে সর্ধদ1! আলাপ ক'রে।। 

দ্রোণ। পুত্র হূর্ষে্যোধন, মহেন্দ্রের প্রিয়ুসথা রাজা 

ভীম্মক তোমার সম্বর্ধনা কচ্ছেন। | 

ছুর্যো। আধ্য, আম্থন। আপনাকে অভিবাদন 

কঙ্ছি। 

ভীম্ম। পৌত্র ছূর্যেযাধন, দশ্ষিণাপথের পরিঘতুল্য 
বাজ ভারিশ্রবা তোমাকে সন্র্ধনা কচ্ছেন। 

হুর্ষ্যো। আধ্য, আস্গুন। 

দ্রোণ। পুত্র হুর্যোধন, বসুভদ্র তোমার যজ্ঞ সন্বর্ধন। 

করেছেন, এবং তোমাকে সন্বর্ধন। করার জন) অভিমন্্যুকে 

পাঠিয়ে দিয়েছেন । 
শকুনি। পুত্র ছূর্য্যোধন, ইনি জরাসন্ধের পুত্র সহদেব-- 

তোমাকে সন্বর্ধন] কচ্ছেন। 

দুর্য্যো। বৎস, এস। পিতার স্টায় পরাক্রম শালী হও। 
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সকলে । সমাগত রান্তবর্গ সকলেই মহারাঞ্জকে 

সম্বর্ধনা] কচ্ছেন | 
দুর্য্যো। অন্ুগুহীত হলেম। রাজগণ, আপনারা 

সকলেই দমাগত হয়েছেন, কিন্তু রাজা বিরাট ত আসেন 

নি! 

শকুনি। আর্মি বিরাটেব নিকট দূত পাঠিয়েছি । 

আমার মনে হত, এর। পথে আছেন। 

দুর্য্যো। গুরুদেব, আপনি এই ধর্মকাধ্যে গুরু, 

অন্ত্রবিষ্ভায়ত আমার গুরু, দক্ষিণা গ্রহণ করুন । 

দ্রোণ। দক্ষিণা ! বেশ! বেশ! প্রথম তোমার শ্রম 

দুর করাই? তারপর দক্ষিণা । 

দু্য্যো। কি ! আচার্ধ্য আমাকে বিগতশ্রম করাবেন : 

ভীম্ম। হী, বিগতশ্রম করাবেন বৈ কি-_ 

তুমি যজ্জে দীক্ষিত হ'য়ে তরুণবয়স্ক ব্রা্গণ-প্রদস্ত 

সোষরণ পান করেছ--তুমি যশম্বা এবং পাজচ্ছঞ্রের 

ছায়া উপভোগ ক'রে থাক। ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য 

যে স্থলে দরিদ্র সে স্থলে দ্রব্য, ফল বা বিশিষ্টতার আবার 

বিচার কি? * 

ক কিং তদ দ্রব্যং কি ফলং, কো বিশেষ; 

ক্ষত্রাচার্ষেয। বত্র বিপ্রে। দরিদ্রঃ | 

--এ সকলের বিচার না ক'রেই দান কত্বে হবে। 



পঞ্চ 

ছুর্যো। আচার্যা, আপনার কি ইচ্ছা আজ্ঞা করুন। 

আদেশ করুন, আমাকে কি কত্তে হবে। 

ধৌোণ। পুত্র ছুর্য্যোধন, এই বলছি। 

ছুষ্যো। আপনি আবার কি চিন্তা কচ্ছেন, পরতো ? 

আমি আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, আপনিই 

আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি শূরের মধ্যে গণা) 

সাহসের কাঞ্জও আমি অনেক করেছি। আপনার 

যা” ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন ; বলুন আমাকে কি দক্ষিণা দিতে 

হবে। যতক্ষণ আমার হস্তে গদা আছে ততক্ষণ সমস্তই 

আপনার হস্তগত আছে মনে করবেন। 

দ্োণ। পুত্র, বল্ব বৈ কি। এই বলৃছি, শুধু 

বাষ্পবেগে আমার ক্রোধ হ'য়ে আসছে । 

সকলে। কি! আচার্যও অশ্রবিসঞ্জন কচ্ছেন ! 

ভীম্ম। পৌন্র ছুর্য্যোধন, তোমার পরিশ্রম নিক্ষল 

হ'ল দেখছি। 

হুর্য্যো। কে আছ এখানে? 

ভটের প্রবেশ 

ভট। মহারাজের জয় হ'ক। 

দুর্যেযা। জল নিয়ে এস। 

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ। 
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ঞ্রার 
প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ 

মহারাজের জয় হ'ক। জল এনেছি। 

হুষ্যো। নিয়ে এস। ( কলশ গ্রহণ) 

আচার্ধ্য, অশ্রপাতে আপনার মুখ কলুবিত হ'য়েছে) 
ধুয়ে ফেলুন । 

প্রোণ। হাঁ, তাই বটে। এখন আমার মুখ 
ধোয়াই কর্তব্য। 

দুর্ষেযা। হা ধিক! 

আচার্য, আমার পুর্ব শঠতার কথা মনে ক'রে যদি 
আমাকে সন্দেহ করেন, অথবা কৃত প্রতিজ্ঞ পূর্ণ করব না 

যদি আপনার মনে এরূপ সন্দেহ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে 

শত শত শর-গ্রহারে আপনার যে হপ্ত কঠিন হ'য়েছে সেই 
হাতখানি বাড়িয়ে দিন, এই জলই দান-গ্রহণের প্রধান 

উপাদান 1 হ'ক। 

ক্রোগ। বেশ। এখন আমি আশ্বস্ত হ'লেম। পুন্র 

শ্রবণ কর-_ 

যার] নিরাশ্রধ, দ্বাদশ বৎসর যাদের গতিবিধির 

কোনও সংবাদ পাওয়া! যায় নি, সেই পাঁগুবদিগকে 

রাজ্যার্ধ প্রদান কর-_-ইহাই আমার ভিক্ষা ও দক্ষিণা। 

1 প্রতিজ্ঞা স্বরূপ। 
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শকুনি। (উদ্বেগের সহিত ) মশায়, এরূপ বলবেন 

না। যেশিয আপনার গৌরব-সম্পাদনে চেষ্টিত, যে 
শিষ্য আপনাকে বিশ্বাস করে, ও যে শিয় এখন আপনার 

সন্ুথেই দাড়িয়ে রয়েছে তার কাছে সে য| প্রদান কত্তে 
প্রস্তত নয় এইরূপ প্রস্তাব ক'রে ধর্মবঞ্চন! করবেন না। 

দ্রোগ। বলি ধর্ববঞ্চনা কেমন কারে হ'ল। 
শকুনি, তুমি গান্ধার দেশের রাজা ব'লে নিজকে বড় 

মনে কচ্চ, এবং সকলকেই নিজের মত ভাবচ। * 

ভাইদের ন্যাষ্য প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য দিতে বলছি 
এটা বঞ্চনা হ'ল বটে! বলি তারা ভিক্ষা চেয়েছে ব'লে 
টা শী শশী শিপ ৯ োশি্ীিিিশীটীকি তিশিশ্টোশপীশিটিতিশশীশ৮ টি হলি 

* “গান্ধার-বিষয়বিন্মিত | শকুনে ! ত্বমনার্্যভাবাৎ 

সর্বলোকমনাধধ্যমিতি মন্যসে ?”-_এবিষয়” শব্দটি দ্বার্থক_ 

দেশ এবং সম্পর্তি। তাৎপর্য এই-_ 

(১) তুমি গান্ধার দেশের রাজা, সুতরাং নিজকে 
বড় মনে করে লঘু-গুরু বিচার না করে মুখে যা 
আস্চে তাই বল্চ। (২) তুমি গান্ধার দেশের 
লোক সুতরাং অনার্য (গান্ধার দেশে তখন অনার্য্য 
দিগের বসতি ছিল বুঝিতে হইবে) কাজেই নিঙ্গে 
যেমন অনাধ্য তেমনি অন্তকেও নিজের মত অনার্ধ্য 
ভাবে পূর্ণ মনে কচ্ছ। 
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কি রাজ্য তাদের দান করা হচ্ছে, না তারা জোর 

ক'রে রাজ্যট৷ কেড়ে নিচ্ছে? 

সকলে । না, না, জোর ক'রেনেবে কেন! এ কি কথা! 

ভীম্ম। পৌন্র হূর্য্যোধন, তুমি এখন যজ্ঞশেষে 
ল্লান করেছ এটা যেন মনে থাকে । 1 সুতরাং ষার 

মুখের কথাটি মাত্র মিত্রের কথার ন্যায়; এই রকম 

শকুনির কথ! এখন তোমার শোন! উচিত নয়। পৌন্র 
ভেবে দেখ-_ 

দ্রৌপদী সঙ্গে পাগুবের! যে হুর্গম বনে ধুলিধুসরিত 
পদে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি যে তাদের প্রতি 

বিমুখ, এবং তারাও যে তোমার প্রতি বাম--এই সকলের 

একমান্র কারণ শকুনির অসহনীয় অহঙ্কার । 

দুর্য্যো। বেশ, আচার্য্য, ধরে নিলুম এ কথা 

ঠিক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। 

দ্রো। পুত্র, স্বচ্ছন্দে বল। 
দুর্ধ্যে!। আচ্ছা পূর্বে যে সভার মধ্যে তাদের অপমান 

কর! হ'য়েছে বলছেন এবং রাজ্য সম্বন্ধে তাদের উপর 

1 তাৎপর্য, এখন তুমি পাশা খেলছ ন1। 

£ “মিত্র মুখস্য,” পড়িলে “বিষকুস্ত পয়োমুখ' কথ! 

মনে আসে। 
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অন্যায় হল বলছেন তারা ত তখন ইচ্ছা কল্পে বলপ্রয়োগ 

কত্তে পাত, তবু তারা ক্রোধ প্রকাশ কল্পে না কেন? 

জ্োণ। এই বিষয়ে ষে যুধিঠির পাশ! খেলার 

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ধর্মচ্ছলে যাকে বঞ্চনা 

কর! হ'য়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। 

যখন ভীম সভাগৃহের একটি স্তস্ত প্রায় তুল্ছিলেন 
তখন যুধিটিরই তাকে বারণ করেছিলেন। যদি সেই 

স্তস্ত ( তখন ) সেখানে একজনের উপর পড়ত তা'হ'লে 

শকুনির কিহত?* 

তীম্ম। “উদ্বোর পিশু বুধোর ঘারে গেল” + 

দেখছি। আচার্য, এ বড় গুরুতর বিষয়। কলহ. 

করা উচিত নয়। রঃ 

দ্রোণ। তাই বলে অপমানের দান নোব না| 
কলহই হ'ক। 

* নে শকুনিরাক্ষিপেৎ--শকুনির আক্ষেপের কিছু 

কারণ হইত না। মরিলে তোমাদের ভাইদের মধ্যেই 

কেহ মরিত। 

1 “অন্ত প্রস্ততমন্যদাপতিতম্”__-কথ হচ্ছিল এক 

বিষয়ে এখন গেল অন্ত বিষয়ে । 

£ “অত্র কদর্থং ন কার্ধ্যং”_-কুৎসিৎ যাল্কা। করব না। 
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তীম্ম। আচার্য, প্রসন্ন হ'ন। পৌত্র দেখ, 
যার! ছুর্বল, বিপন্ন ও নিরাশ্রয় তারাই অনুগ্রহ 

চায়, অহঙ্কার করে না। তুমি ক্ষমতাশালী (শ্রেষ্ঠ), 

তুমি (তাদের) আত্মীয়। তোমার কাছে তার! 

যাচক। তুমি কি তাদের বীচাবে, না তার বনে 

বনে পশুর সঙ্গে থাকবে ? 

শকুনি | বেশ, পশুর সঙ্গেই থাকুক । 

কর্ণ। আচাধ্য, রাগ ক'রে ফল নাই। এ 

দুর্য্যোধন। ভাল কথা জোর করে শোনাতে চাইলে 

রেগেষায়।! আর সামনে ভাল লোকের গুণ কীর্তন 

শুনতে পারে না। শিষ্তের কাজ কত্তে উদ্ভত 

হয়েছেন__কাজ যে প্রায় পণ্ড হ'ল। কাজটি যাতে 

কন্তে পারেন তারই চেষ্টা করুন। দুষ্ট হাতীকে 

যেমন নরম হয়ে চালান যায় (দূর্যযোধনকেও) সেই 

রূপে চালাতে চেষ্টা করুন। 

দ্রোণ। বৎস কর্ণ, ব্রাঙ্গণের তেজ এথনও লুপ্ত 

হয় নি। সময় থাকতেই সাবধান করেছ। আমি 

তোমার ইচ্ছ! মতই কাঁজ করব। বৎস দুর্য্যোধন, 

তোমার উপর কি আমার প্রভুত্ব থাটে না? 

ভীষ্ম। (স্বগত) হা, এখন পথে এসেছে। 

মি কথাই দুষ্টের ওবধ। 
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দুর্য্যো । কেবল আমার উপর কেন, আমার 

বংশের উপরও আপনার প্রতুত্ব থাটে। 

ভ্রোণ। হা) তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। 

পুত্র, তোমাকে আমি যদি বঞ্চনা করি তা হ'লেও 

তোমার কোন দোষ হবে না। তামাকে যদি আমি 

পীড়ন করি তা*হলেও তোমার লাভ। মহাবংশে 
ষে পরস্পর মনাস্তর থাকে ধর্দকথায় তা দুর হয়। 

দুর্য্যো। হা, পরামর্শ কনে হবে। 
দ্রোগ। কার সঙ্গে, পু? 

ভীম্মের সঙ্গে, কি কর্ণের সঙ্গে, কি সিন্ধুরাঁজ 

জয়দ্রথের সঙ্গে, কি অশ্বথামার সন্ধে, কি বিদুরের 

সঙ্গে, কি পিতার সঙ্গে কি ভাইদের সঙ্গে-কার 

সঙ্গে পরামর্শ কত্তে চাও বল। 

চুর্য্যো। না, এদের সঙ্গে নয়। মাতুলের সঙ্গে। 

দ্রোপ। কি! শকুনির সঙ্গে! (ম্বগত) তা, 

হ'লেই সব মাটি হ'ল। 

ুর্য্যো। মাতুল, এদিকে আস্মুন। বয়স্ত কর্ণ, 

এদিকে এস। 

দ্রোখ। (ম্বগত) আচ্ছা তাহলে এক কাজ 

করা যাক। 

( প্রকান্তে) বৎস গাক্ধকাররাজ, এদিকে এস। 
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শকুনি। এই যে, এসেছি। 

দ্রোণ। বৎস, জীবনে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করেছ। 

এখন দিন ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের চপলতা 

থাকেই, কিছু মনে করে! না। কোলাকুলি করলেই 

রুক্ষ কথার দোষ শান্তি হয়। 

তীম্ম। (স্বথগত) শিল্কের স্নেহের বশবর্তী হ'য়ে গুরু 

দ্রোণ শকুনিকেও অন্থনয় কচ্ছেন। কিন্তু শকুনিকে শান্ত 

কত্তে চেষ্টা কল্পেও সে কুটিলতা ছাড়বে না। 

শকুনি। (স্বগিত) হা, আচাধ্যও শঠ কম নয় 

কার্য্যসিদ্ধির জন্ত আমাকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন 

[ আসিয়া সকলের উপবেশন। 

দুধে] । পাগুবদের রাজ্যের অর্দেক দেওয়1 সম্বস্ধে 

আপনার কি মত। 

শকুনি। আমার হত না দেওয়া। 

ছুর্যো1। মাতুল, দেওয়াই" কর্তব্য এ কথাই আপ- 

নার বল উচিত। 

শকুনি। যদ্দি রাজ্য দেওয়াই তোমার অভিপ্রায় 

তাহ'লে আমাদের সঙ্গে অবার পরামর্শ কেন? সবটাই 

দিয়ে দাও-_অর্ধেক আর কেন? 

হূর্য্যো। বয়স্য অঙ্গরাজ, তুমি ত কিছু বলছ না। 

কর্ণ। এখন আমার কি বলবার আছে। 
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ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভাব-_রাম যা দেখিয়ে গেছেন, 
এবং নিজে পালন করছেন, সেই ভাব আমি নষ্ট 
কত্তে ইচ্ছুক নই। ক্ষমা কর! উচিত কি না, কিংব] 
কাকে ক্ষমা কত্তে হবে ইত্যাদি বিষয় আপনিই 
বিচার করবেন। আমরা যুদ্ধের সময় আপনার সহায়। 

দু্যো। যাতুল, এমন একট! দেশের নাম বলুন ত 
যেখানে প্রজাগুলি ভাল নয়, যেখানে শস্ত জন্মেনা। 
সেখানেই না হয় পাগুবের। থাকবে। 

শকুন। শোন বলি, 

আমার মতে কিছুই দেওয়! উচিত নয়। পার্থের 
চাইতে পরাক্রমশালী আর কে আছে। মরুতৃমি 
হ'লেও যুধিঠির যেখানে রাজা সেখানে শস্ত হবে। 

দুর্ষে/। মাতুল, এখন আমি খরুর হাতে জল 
দিয়েছি। কুলবদ্ধদের মতে ইহার অন্যথা করা উচিত নয়। 
স্থতরাং আমার পক্ষে তাল নীতিই হক আর মন্দ 
নীতিই হ'ক এই জলের (সত্যের) মর্ধ্যাদা আমি 
রাখব। 

শকুনি। অসত্য বিষয় থেকে তোমার যুক্ত হওয়া 
উচিত।* 

* 'অনৃতবচনান্মোচধিতব্যে। ভবান নন্ু-_শকুনি এক 
ভাবে বলিলেন, ছুর্য্যোধন আর এক ভাবে বুঝিলেন। 
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দুর্যেযা। হা, মাতুল। 

শকুনি। তাহ'লে এদিকে এস। (আসিয়া ) 

আচার্য, কুরুরাজ আপনাকে লিজ্ঞাসা কচ্ছেন-__ 

দ্রোণ। বৎস গান্ধাররাজ, স্বচ্ছন্দে বল। 

শকুনি। বদ্দি পাঁচ রানের মধে পাগুবদের কোন 

খৰর পাওয়া যায় তা"হ'লে ছুর্যোধন বলছেন পাগুব- 

দের রাঁজ্যাঞ্ধ দেবেন। সুতরাং তাদের খবর আনুন। 

ছলনা কন্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'রেছে তারাই 
বার বৎসর যাদের কোন সংবাদ পেল না, পাচ রাজের 

মধ্যে আমাকে তাদের থবর নিয়ে আসতে হবে! এর 

চাইতে “বরং রাজ্য দেওয়া হবে না” এ কথা পরিষ্কার 

ক'রে বলনা কেন? 

ভীম্ম। পৌত্র ছুর্য্যোধন, ধর্মের মধ্যে ছলন1 থাকতে 

নেই। আমরা সকলেই তোমার কার্যে সন্তষ্ট হয়েছি। 
পৌরে দেখ, এক বৎসরের মধ্যেই হ'ক আর শত 

ব্সরের মধ্যেই হ'ক, পাগুবদ্দিগকে অর্ধেক রাজ্য 

দ্রাও। হে বীর, কুরুবংণীয়ের। সর্বদাই প্রতিজ্ঞা পালন 

ক'রে থাকে। তুমিও সত্য পালন কর। 

দুর্য্যো। যা বলেছি তাই ঠিক। 
দ্রোগ। (স্বগত) হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করে 
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নষ্ট সীতার সংবাদ এনেছিলেন এস্থলে আমার 

আকাজ্ফাও হনুমানের দশ! প্রাপ্ত হ'ল দেখছি! কোথা 
থেকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনব? 

তট। মহারাজের জয়। বিরাট নগর থেকে একজন 
দত এসেছে। 

সকলে। শী সভার নিয়ে এস। 

ভট। যেআজ্ঞা। 

টের প্রবেশ 

দুত। মহারাজের জয়। 

সকলে। বিরাট-রাজ কি এলেন? 
তিনি বড় বিষপ্ন, তাই আসতে পাল্লেন না। রাজার 

সম্বন্ধী কীচক ও কীচকের ষে একশত ভাই তার কাছে 
থাকতেন তাদ্দিগকে কে রাব্রিকালে গুগুভাবে শুধু বাহু 
দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছে! দেখে বোধ হয় শস্ত্রের 
আধাতে মৃত্যু হয় নি। 

তীম্ম। কি! শস্ত্রের আঘাতে মৃতু হয় নি ! (স্বগত) 
আচার্য, পাঁচ রাক্রি স্বীকার করুন। 

দ্বোগ। কেন? 
ভীম্ম। নিশ্চয় বাহুশালী ভীমেরই এই কাজ! এই 

শত ভাইর উপর যে রাগট! ছিল, সেই রাগটা সেই শত 
ভাইর উপর প্রকাশিত হয়েছে। 
৩ 



করান 
ড্রোপ। কি ক'রে বুঝলেন? 

ভীম্ব। বংশে যার অভিজ্ঞ তার্দের বালক লভচধঃ- 

লতা থাকে না । বাছুরের কোথায় শিং উঠবে ফাঁড় তা 

জানে। 

দ্রোণ। কি বাঁড়! বটে ! তা হলে কার্য সিদ্ধ হ'ল। 

( প্রকান্তে ) পুক্র দুর্য্যোধন, আচ্ছা পাচ রাই স্বীকার । 

ভুর্য্যো। বেশ। 

ধূতের প্রবেশ 

ভ্রোণ। যে সকল রাজ যজ্ঞ দেখতে এসেছেন 

সকলে শুন্ুন। এই কুরুরাজ হুরয্যোধন__না না মাতুলের 

সহিত এই কুরুরা্জ ছুর্য্যোধন-_বলছেন যদি পাঁচ রাজের 

মধ্যে পাণডবদের সংবাদ পাওয়। যায় তাহ'লে অর্ধেক 

রাজ্য তা'দিগকে ছেড়ে দ্েবেন। পুত্র বটে ত। 

হুর্য্যো। হা। 

ড্রোণ। আচ্ছা, এই কথ! ছুই তিন বাদ বল। 

শকুনি। আচ্ছা; সময় হলে বুঝব। 

দ্রোগ। গাঙ্গেয়, শুনলে ত? 

ভীম্ম। (ন্বগত) 

যখন আচার্যের আনন্দ ধৈর্য অতিক্রম করে 

প্রকাশিত হয়েছে তখনই বুঝেছি যিনি বঞ্চিত হতে 
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যাচ্ছিলেন তিনিই দুর্যোযোাধনকে এস্লে বঞ্চন। কল্পেন। 

( প্রকাশ্যে ) পৌন্র হুর্য্যোধন, বিরাটের সঙ্গে আমার 
শক্রত আছে | ইহ] তোমরা কেউ জান না। আবার 

বিরাট তোমার যজ্ঞ দেখতেও এলেন না। অতএৰ 
তার সমন্ত গোরু নিয়ে আসা যা'ক। (স্বগত) হে 

সরলবুদ্ধি ব্রাঙ্মণ, পাগুবেরা রথের শব্ধ গুনে, ধর্ষিত হঃয়ে 

ক্রুদ্ধ হবে। তাদের কতজ্ঞতা আছে । জোর করে গোরু 

আনতে গেলেই আমাদের উদ্দেশ্তা সিদ্ধ হবে। 

ভটের প্রবেশ 

ভট। রথ ও বাহন সজ্জিত হ'য়ে বিরাটের গো-গৃহে 
গমন কত্তে উদ্ভত হয়েছে। 

দু্য্যো। এ সকল রথ নিয়ে গিয়ে সত্বর বিরাটের 
গোরুগুলি নিয়ে এস। যজ্ঞের সময় গদ। শান্তি ভোগ 

করেছে, এখন আবার হাতে নিব। 

দ্রোণ। লোক পাঠিয়ে দাও আমার রথও নিয়ে 
আস্থুক। 

শকুনি! আমার হাতী নিয়ে এস। 
কর্ণ। যুদ্ধ-সামগ্রী বয়ে নিয়ে ফাওয়ার জন্য ঘোড়ার 

রথ নিয়ে এস। 

তীম্ম। বিরাট-নগরে যাওয়ার জন্য আমার মন 
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(বুদ্ধি) ব্যগ্র হয়েছে। ধন্গুটাও যাওয়ার জন্ত ব্যগ্রতা 

প্রকাশ করুক। 

সকলে। আমরা সকলে আপনার আজ্াকারী। 

আপনি এখানে থাকুন। শুধু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সঙ্গে 

বাবে। 

দ্রোণ। আমর। দু'জনে কিন্তু এই যুদ্ধে তোমার 

পরাক্রম দেখতে চাই। 

দুধ্যো। আপনাদের যা অভিরুচি তাই হবে। 

দ্রোগ। বৎস গান্ধাররাজ, এই গোরু আনার 

কার্যে তোমার রথই প্রথম যাবে। 

শকুনি। বেশ তাল কথা। 

[ সকলের প্রস্থান। 

গ্রবেশক 

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ 

বৃদ্ধ গোপানক। আমাদের গাইগুলির যেন বাছুর 
না মরে। গোপ-যুবতীগণ যেন বিধবা না হয়। আমাদের 

রাজা বিরাট পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ! হ'ন। বিরাটের 

৮০ 



পঞ্চরাত্রে 

জন্মোৎসব * উপলক্ষে গোদানের জন্য নগরের উপবন- 

বীথীতে গোরুগুলি এবং উৎসব-হ্ৃষ্ট + গোপদের ছেলে 

মেয়ের আস্থক। যাই আমিও তাড়াতাটি গিয়ে 

আমোদ করি। একি! শুকনা গাছের শুকনা ডালে 

কাকা ঠোট ঘসছে. আবার সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বিকট 

শকও কচ্ছে। গোকরুগুলির ও আমাদের মঙ্গল হ'ক। 

যাই তাড়াতাড়ি গিরে গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের 
ডেকে নিয়ে আমি । গোমিত্রক, গোষিত্রক। 

গোমিত্রক। মাতুল, প্রণাম করি। 

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও আমাদের গোরুগুলির 

শান্তি হ'ক। ওরে গোমিক্রক, মহারাজ বিরাটের 

জন্মোত্সপব উপলক্ষে গোদানের জন্ত নগরের উপবন- 

বীথীতে সমস্ত গোধন এবং উৎসব-হৃষ্ট গোয়ালাদের 

ক* বর্ষবর্ধনগোপ্রদান নিমিতং__বর্ষবর্ধন শবের তিন 

বুকম অর্থ হ'তে পারে-- 

(১) জন্মোৎসব (২) বার্ষিক সমুদ্ধিলাভের উৎসব 

(৩) বৃষ্টির জন্য উৎসব । 

1 “কুতমঙ্গল মোদকাঃ+--ইহাও দ্বার্থক-_ 

(১) উৎসব হেতু স্বষ্ট। (২) উতৎসবোপলক্ষে 
প্রস্তুত মোদক সহ। : 

২০০ 



পঞ্চরাত্র 

ছেলে মেয়েরা আস্থক। ওরে গোমিন্রক, গোয়ালাদের 

ছেলে মেয়েদের ডেকে আন। 

গোমিত্রক । যে আজ্ঞা মাতুল। ওগো গো-রক্ষিণিকা, 

ঘুতপিও, শ্বামিনী, বৃষভদত, কুস্তদত্ত। মহিষদতত, শীঘ্র এস, 

শীত এস। 

সকলের প্রবেশ 

সকলে। মাতুল, প্রণাম। 

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও গোয়ালাদের ছেলে 

মেয়েদের মজল হ'ক। মহারাজ বিরাটের জন্মোৎসব 

উপলক্ষে গোদানের জন্য এই নগরের উপবন-বীথীতে 

সমস্ত গোধন আস্মুক। ফতক্ষণ নাস্ব গোরু আসে আমর! 

সকলে নাচব গাইব। 

সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল। 

বৃদ্ধ গোপালক। বাঃ! বেশ নেচেছ | বেশ 

গেয়েছ। আমিও নাচব এখন। 

সকলে। হায় হায়! মাতুল, দেখ কত ধুলি 
উডছে। * 

বৃদ্ধ গোপালক। কেবল ধুলি নয়, শঙ্খ এবং 

ছুন্দুভির শবও শোন! যাচ্ছে । 

* 'মহান রেণুরৎপতিতঃ--অমঙ্গলের চিহ্ু। 
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সকলে । দিবসে চন্দ্রের প্রভার স্থায় পাত্র বর্ণ 
জ্যোতশ্নাঢাকা শতমগ্ডল-বেষ্টিত হু্য 1 যেন এই দেখ! 

যাচ্ছে আবার এই দেখা যাচ্ছে না। 

গোমিব্রক। হার! হায়! মাতুল, দধিপিগ্ডের 

স্তায় ছাতাযুজ সাদ! ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে এই সকল 

চোর সমস্ত ঘোবপল্লী ছেয়ে ফেব্লেযে! এরা কে? 

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! বাণেবাণে আকাশ 

ছেয়ে ফেল্লে! ছেলে মেয়েরা সব বাড়ীতে ঢুকে পড়। 
সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল। 

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! থাম,থাম। মার, মার, 

ধর, ধর। যাই মহারাজ বিরাটকে খবর দেই গিয়ে। 

1 “শতমগ্লঃ হৃর্ধ্যঃ”__মগুল -*উপনৃরধ্যক । কখন 

কখন হুর্য্যের চারিদিকে সুর্যের ন্যায় মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহা 
অমঙ্গলের চিহ্ছ। জ্যোতির্বিদগণ এই জ্যোতিক্ক সম্বন্ধীয় 

দৃশ্তকে তৃষ্টিবিত্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 
৩ 
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দ্বিতীয় অঙ্ক 
ভটের প্রবেশ 

তট। ওহে সকলে বিরাট-রাঁজকে বল গিয়ে ষে 

দন্্যুর কাজে বিক্রম প্রকাশ * ক'রে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা 

গোরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাছুরগুলি পালিয়ে 

যাচ্ছে, গোরুগুলি ব্যথিত হ'য়েছে, ষাড়গুলি চকিত- 

নয়নে মুখ তুলে চাচ্ছে। চারিদিকেই আকুল চীৎকার। 

গৌরুগুলি ভারী ভয় পেয়েছে । এদের দিকে তাকান 

যাচ্ছে না। 

নেপথ্যে 

কি! ধৃতরাষ্ট্রের ছেলের! গোরু চুরি করে নিয়ে 

যাচ্ছে! 

তট। ই, আধ্য। 

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ 

কাঞ্চু। যাঁর ভ্রাতৃদ্রাহী এই কার্ধ্য তাদের উপযুক্তই 

বটে। তারা-- 

ধন্দুতে গুণ চড়িয়ে, গোধার শগামড়ার অঙ্ুলিত্র পরে, 

* “দন্থাকন্মপ্রচ্ছন্নবিক্রমৈঠ-_ প্রচ্ছন্ন শব্দের সাথকতা_ 
ভাল কাজে বিক্রম দেখাবার ক্ষমতা নেই । চোর সেজে 

বিক্রম. কলুষিত কর! হ'ল 
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বন্ধ দিয়ে শরীর ঢেকে, সুসজ্জিত রথে চ'ড়ে, বলে দর্পিত 

হয়ে, যুদ্ধ সঙ্জ। ক'রে এবং অস্ত্র নিষে বিরাট রাজার 

গোরুগুলির উপর শত্রুতা প্রকাশ কচ্ছে। 

জয়সেন, মহাঁরাক্ছ এখন জন্ম-নক্ষত্রাধিষ্ঠাজ্জী দেবীর 

পূজায় ব্যাপূৃত। এই সংবাদ এই অসময়ে দিলে তিনি 
রাগ করবেন। সুতরাং দেবকার্ধ্য শেষ হ'লে রাজাকে 

সংবাদ দিব। 

তট। আর্য, এটা ঝড় গুরুতর বিষয়। শীঘ্রই 

সংবাদ দিন। 

কাঞ্ুকীয়। আচ্ছা, তবে দিচ্ছি। 

রাক্জার প্রবেশ 
রাজা। রথের শব্দে ভীত হ'য়ে গোরুগুলি ছোট ছোট 

বাছুর গুলির সঙ্গে জ্রাসে চাব্রিদিকে পালিয়ে যাচ্ছে, এবং 

( ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা ) আমার গোধন চুরি ক'রে নিয়ে 

যাচ্ছে__আর কি না কাধের দিকে সুল চঞ্চল বলয়যুক্ত, 

চন্দনচ্চিত আমার হাত ছুটি এখন উপাদেয় অন্ন $ তুলে 

মুখে দিচ্ছে! এ বড় লজ্জার কথা। জয়সেন! জয়সেন ! 

ভটের প্রবেশ 

ভট।| মহারাজের জয় হ'ক। 

8 'করাণি' অন্ন বিশেষাণ। 

শীট শশা শীট 
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রাজা । মহারাজ বলে আর আমাকে ডেকো না। 

আমার ক্ষত্িয়ত্ব অপমানিত হয়েছে। যুদ্ধের বিস্তারিত 

খবর বল: 

ভট। অপ্রিয় খবর বিস্তারিত বলতে নেই। 

মোটামুটি বলছি-_ 

ব্থের ধুলিতে সমস্ত গোরুর এক বং হ'য়ে গেছে। 

কেবল কশীঘাত কলে পর এদের গাষের নানা বর্ণের 

রেখা দেখা যায়। 

রাজ? । তাহ'লে, আমার রথ শীঘ্র সাজিয়ে আন। 

আমার প্রতি যাদের প্রকৃত তক্তি আছে তাবরা! আমার 

অন্কগমন করুক । গোধন উদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শক্র- 

সৈন্ের সম্মুখে থেকে যত্ব কত্তে হবে। মৃত্যু হ'লেও তাতে 

যশ। আর মোচন কতে পাল্পে ত ধর্ম আছেই । 

তট। যে আজ্ঞা মহারাজ । 

রন 

[ প্রস্থান। 

রাজা। আমার সঙ্গে হুয্যোধনের শক্রতার কারণ 

কি? আ।! তাই! যজ্ঞ দেখতে যাই নি। হা, 
বুঝেছি । কীচকেরা মরেছে- আমাদের এখন শোকের 

সময়--কাজেই আক্রমণের এই স্বুযোগ। অথবা আর 

একটা কারণ আছে। আমি পরোক্ষে পাগুবগণের 

সুহৎ--সুতরাং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে হবে। তগবান 
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(যুধিঠির) হস্তিনাপুরে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ছুর্ষেযাধনের 
প্রকৃতি বেশ জানেন । 

অথবা দুর্যেশাধনের দৌষ জানলেও ভগবান বলবেন 
না। কিন্তু আমার প্রয়োজন । যার প্রয়োজন আছে সে 

অক্লান্ত তাবে বারে বারে প্রশ্ন জিজ্ঞীসা করে থাকে 

( শিষ্টতা মানে না)। 

কে আছ এখানে? 

ভটের প্রবেশ 

তট | মহারাজের জয় হ'ক। 

রাজা। ভগবানকে ডেকে দাও। 

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ | [ প্রস্থান। 

ভগবানের প্রবেশ 

ভগবান । (চারিদিকে দ্রেখিয়া) ব্যাপার কি? 

হাতী সব সাজছে, ঘোড়াগুলি বম্ম পরেছে । এই 

উদ্ভোগ দেখে আমি যেরূপ তয় কখনও অন্ুতব করি নি 

আঞজজ আমার মনে সেরূপ ভয় আসছে । আমি স্থির-বুদ্ধি 

স্থতরাং নিঙ্জের জন্য তয় করি না, কিন্তু আমার ভাইর! 

সব যে চপল। 

রাজা। ভগবান, আপনার জয় হ'ক। বিরাট 

আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে। 
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ভগবান। স্বস্তি। 

বিরাট । ভগবান, এই আসনে বসুন । 

ভগবান। (বসিয়া ) যহারাঁজ, যুগের উদ্যোগ 

কেন? রাজলক্মী কি এখনও সন্তষ্ট হন নি? গব্রিতকে 

পীড়ন করুবেন, ন1 পীড়িতকে মুক্ত করবেন ? 

রাজ! । তগবান, আমার গোর নিয়ে গিয়ে যে 

আমার অপমান করেছে। 

ভগবান। কে? 

ব্রাজা। ধূতরাষ্ট্রের পুত্রের! | 

তগবান। (স্বগত) হায়! কিকষ্ট্ের কথা। 

জ্ঞাতিত্বের (শোণত সম্পর্কের) কথ! মনে হ'লে 

মনম্বীর মনও আকুল হয়। বৈরুনির্্যাতন প্রয় ধৃত- 

রাষ্ট্রের পুত্রের অপরাধ কল্পে আমাদেরও অপরাধ 

হয়েছে যনে হয়। 

বিরাট । ভগবান, তাবছেন কি? 

ভগবান। না কিছু নয়। এদের বিষয়ই চিন্তা 

কচ্ছি। * 

রাজ] । আজ থেকে সব শেষ হবে! ক্ষমতা 
সপ াশাশাপশাশাশী। 

 * তেবামুৎসুকঠ- দ্যর্থক | (১) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের 
বিষয় (২) আমার ভাইদের বিষয়) 
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থাকলেও যুধিষ্টির ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমি কচ্ছি না । 

তগবান। (শ্বগত) এখন যে খড়ের বিছ্বানায় মাটিতে 

শুই, আমাদের যে ব্রাজ্যনাশ হয়েছে, দ্রৌপদীর যে 

অপমান হয়েছে, আমরা যে ছন্সবেশ ধরে আছি, 

আশ্রিতের আশ্রয় ল'ষে বাস কচ্ছি-এই সমস্তই এখন 

শ্লাধ্য মনে হচ্ছে--কেন না, এতে আমার ক্ষমা প্রকাশ 

পাচ্ছে। 

ভটের প্রবেশ 

তট। মহারাজের জয় হ'ক। 

রাঙ্তা। ভুর্য্যোধন কি কত্তে চাচ্ছে? 

তট। কেবল হূর্য্যেধন নয়__পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই 

এসেছে । দ্রোণ এসেছেন, জয়দ্রথ এসেছেন, শৈল্য। 

অঙ্গরাঁজ, শকুনি ও কূপ এসেছেন। তাদের রথের 

দোলায় পতাকার সঙ্গে ধ্বজ-দণ্ড নড়েই আমাদিগকে 

ুদ্ধক্ষেত্র হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাণের আর প্রয়োজন 

হয় নি। 

রাজা। ( উঠিয়া করযোড়ে ) কি! গাঙে 

এসেছেন ! 

ভগবান। বেশ! বেশ ! অপমানিত হ'য়েও আপনি 

শিষ্টাচার দেখালেন । 

৩০ 



পঞ্চরাত্র 

(স্থগত) কুরুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় গুরু কিজন্য 

এলেন। মনে হয, আমরা প্রতিজ্ঞ! হ'তে উত্তীর্ণ 

হয়েছি তাঃই মনে ক'রে দিতে এসেছেন | 

(প্রকাশ্যে) * ++. সি. ৯ 

রাজা । এখানে কে? 

ভটের প্রবেশ 

ভট। মহারাজের জয় হ'ক। 

বিরাট । সারথিকে ডাক। 

তট। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 

| প্রস্থান । 

সারথির প্রবেশ 

সারথি । মহারাজ দীর্ঘায়ু হ'ন। মহারাজের জয় হ'ক। 

বিরাট । শীঘ্র আমার রথ আন। আজ রণের 

পৃজনীয় অতিথি এসেছেন। শর দিয়ে আজ তীকে তুষ্ট 
করব। যুদ্ধে জয় ক'রে আসব" তার এই আশা 

নিক্ষল করব। 

সারথি । ষে আজ্ঞা আযুস্মান। আয়ুম্মন, 

আপনি যে রথে চড়ে সৈন্ভ বিনাশ করেন? যে রথ 

আপনার পরিচিত, রথ চালাবার কৌশল দেখাবার 

জন্য সেই রথে চড়ে কুমার উত্তর যুদ্ধে গিয়েছেন। 
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বিরাট। কি! উত্তর যুদ্ধে গেছে! 

ভগবান। মহারাজ! কুমারকে নিবারণ করুন-- 

রণাপগ্রির অনেক গুণ ও অনেক দোষ, আর রণাণ্ি 

বড় উগ্র। সামনে পেলে বালক ব'লে কাকেও ছেড়ে 

দেয় ন]। অথচ ধূতরাষ্ট্রের ছেলেরাযে কিছু দয়া করবে 
তাও নয়। মহারাজ, কুমারের পরাজয় আশঙ্ক! করেই 

যুদ্ধের দোষ কীর্তন কল্প.ম, কিছু মনে করবেন ন1। 

রাঁজা। তাহ'লে শীত আর একখান রথ সাঙ্জিয়ে 

আন। 

সারধি। যে আজ্ঞা, আযুক্সান। 

বাজা। আচ্ছা, এদ্বিকে এস। 

সাথি | আযুম্মান, এই যে আমি এসেছি) 

রাজা | তুমি কুমারের রথ চালাতে গেলে ন! 

কেন? কুমার কি তোমাকে বলেন নি? তুমিত 

রাজার সাপাথ! 

সারথি । আযুম্মন, প্রসন্ন হ'ন। বুথ সাজিয়ে শিষ্কা- 

চার দেয়ে আম উপস্থিত হয়েছিলুম। সারথির 

শিষ্টাচারকে অগ্রান্থ করবার জন্যই হ'ক, অথবা সারথ্যে 

আবার কি কৌশল আছে-_-এট। প্রমাণ করার জন্যই হ'ক, 
আমাকে না ক'রে বৃহন্নলাকে কুমার সারধি করেছেন । 
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ভগবান। মহারাজ, আর রাগ করবেন ন1। 

নিজের রথের চাকার ধুলিতে দুর্দিন ক'রে যা 

বৃহন্নলার সঙ্গে উত্তর যুদ্ধে গিয়ে থাকে তাহলে মুহূর্ত 

মধ্যে চাকার শবেই শক্রদিগকে নিবারণ ক'রে বাঁপছাড়! 
রথই যুদ্ধ জয় করে আসবে। 

রাজা। শীঘ্ব অন্য রথ সাজিয়ে আন। 

সারথি । যে আজ্ঞা আযুক্মান। 

| প্রস্থান । 

ভটের প্রবেশ 

তট। কুযারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে। 

রাজা । কুমারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে ! 

তট। তবে শুন্থন মহারাজ-_ 

সমরকুশল বহু শক্রসৈন্য দ্বারা অশ্বপথ বদ্ধ হ'য়েছিল। 

তখন বৃহন্নল। শ্বশানের দিকে রথ চালিয়ে দিল। শবত্ররা 

অশ্বের লোভে রথখানি ভেঙ্গে দিল । * 

ভগবান। ( স্বগত ) আ' সেখানে গাণ্তীব 

রয়েছে যে। (প্রকাশ্যে ) মহারাজ, কিছু অমঙ্গল দেখ! 

"*ভগ্রঃ বাহন-লোভেন শ্মশানাতিমুখো রথঃ”_- 

রথথানি বাচাবার জন্য বাহনের অনুরোধে শশানেতর 

দিকে পালিয়ে গেল-_আর এক অর্থ। তগ্নঃ দ্ব্র্থক। 

শু১ 
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যাচ্ছে! রথশ্মশানের দিকে গেল! যেখানে ধৃতরাষ্টরের 

পুত্রের] আছে সেখানে শ্মশান ত হবেই । 

রাজা। ভগবান, অসময়ে গুরুতর বিষয় নিয়ে 
পরিহাস কল্পে রাগ হয়। 

তগবান। রাগ করবেন না। এযাবৎ একটি কথাও 

মিথ্য) বলি নি। 

রাজা। হবে। যাও, আবার গয়ে সংবাদ নিয়ে 

এস | 

ভট। যে আজ্ঞ৷ মহারাজ । 

রাজা । একি! গর্জনশীল শআোত আবদ্ধ হ'লে যেমন 

সহসা একটা ভয়ঙ্কর শব সমস্ত মেদ্িনী কম্পিত ক'রে 

আরও গভীর হয়ে উঠে, তেমনি একট। শব শুনছি! 

কারণ জানতে হবে। 

ভটের প্রবেশ 

তট। মহারাজের জয় হ'ক। শশানে মূহুর্ত মার 
বিশ্রাম ক'রে রথ ও ঘোড়া নিয়ে-_ 

ভগবান। ( স্বগত ) এব্যকি নিশ্চয়ই আমাকে 

মিথ্যবাদী করবে না । 

ভট। শত শত শর নিক্ষেপ ক'রে নীল হাতী- 

গুলি কপিল বর্ণ ক'রে দ্িল। এমন একটি ঘোড়া ব 
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যোদ্ধা! নেই যার গায়ে অন্ততঃ একশ শর বসে নি। 

বড় বড় রথগুলি শর-প্রহারে স্তম্তিত হ'য়ে আছে। শর 

দ্বার! সমস্ত পথ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। প্রচণ্ড ধনু শরের 

নদী বহাচ্ছে।* 

ভগবান। (স্বগত ) অর্জুনের অক্ষয় তুণীত্বই ইহার 
কারণ। এই অক্ষয়তুণীত্বের জন্তই খাগবদাহন কালে 
যতক্ষণ বাসব বষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন অজ্জপনও 
ততক্ষণ শত্রবর্ণ করেছিলেন] 

রাজা। শক্রর সংবাদ কি? 

তট। আমি স্বয়ং শক্রর কোন সংবাদ জানি না, তবে 
দুতের যুখে শুনেছি দ্রোণ ধনুষ্টঙ্কার শুনেই বুঝেছেন 

্ কতা নীলা নাগাঃ শরশতনিপাতেন কপিল! 

শরৈশ্ছনন মার্গাঃ শ্রবতি ধন্ুরুগ্রাং শরনদীমূ। 
প্রথম পংক্তিতে শরশব্দের প্রয়োগের সৌন্দর্য দেখুন-__ 

নগবনে শত শত নল ভেঙ্গে নীল নাগের উপর পড়লে 
যেমন হাতীকে কপিল বর্ণ দেখায় তেমনি । 

চতুর্থ পংক্তিতে আবার দেখুন-_-খরআ্রোতা নদীর বেগে 
নলরাশি তাঁড়িত হ'লে যেমন নদীবক্ষ নলে আছ্ছ্র হ'য়ে 
যায় তেমনি 
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এ তারই ধন্থুর টক্কার, সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে 
প্রস্থান করেছেন। পায়ের পাশে শর পড়েছে দেখেই 

যথেষ্ট মনে ক'রে ভীম্ম আর তীরছোড়েন নি। শব্রপ্রহার 

সহা কত্তে নাপেরে কর্ণ পাঁলিয়েছেন। অন্ত রাজাদের ত 

কথাই নেই। কেবল বালক অভিমন্থ্য বিপদ দেখেও 
তীত হয় নি। 

ভগবান। কি! অতিমন্ূযুও যুদ্ধে এসেছে! 

মহারাজ, কুরু ও পাগুব বংশের উজ্জল জাল৷ময় অধরিতুল্য 

অতিমন্যু যদি যুদ্ধে এসে থাকে, তাহ'লে অন্য সারথি 

পাঠিয়ে দিন। বৃহন্গা অতিমন্ত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে একেবারেই 
অন্ষম। 

রাজা । তগবন, বলেন কি? 

পরশুরাম শরপ্রহারে তীদ্মের কবরচ ভেদ কত্ত 

পারেন নিঃ দ্রোণাচার্যয সমস্ত শর মন্ত্রপূত করে 

নিক্ষেপ করে থাকেন। তারা দু'জনই যুদ্ধে বিযুখ হ'য়ে 

প্রস্থান করেছেন। কর্ণ ও জয়দ্রথ পরার্গিত হয়েছেন' 

অন্যান্য নৃপতিবৃন্দও রূণস্থল পারত্যাগ করেছেন । পিতার 

পরাক্রমের ভয়ে ভীত হ'য়েকি কুমার (উত্তর) অভিমন্ত্যুকে 

ছেড়ে দেবেন? তবে একটা কথা আছে। অভিমন্ত্ু 

আমাদের আত্মীয়, আর উভয়েরই তুল্যরূপ ও তুল্যবয়স। 

এতে যা্দ অতিমন্যু রক্ষা পায়! 
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ভট। মহারাজ, 

অশ্বরশ্মি শিথিল হ'লেই কুমারের রথ প্রবল বেগে 

ছুটে মআতমন্ত্যর সম্মুধ থেকে চলে যায়, নিকটে পেয়েও 

(কুমার) অভিমন্থ্যকে প্রহার করেন না, অভিমন্ত্যর 

কোনও অপকাঁর করেন না। অভিমন্তার নিকটে নিকটে 

রথখানি ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন ইচ্ছে ক'রে এরূপ 
কচ্ছে। 

রাজা । আবার গিয়ে শক্রর সংবাদ নিয়ে এস। 

তট। যেআজ্ঞা, মহারাক্জ। 

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ 

মহারাজের জয় হ'ক। বিরাট-রাঁজের জয় হ'ক। 

সুসংবাদ আছে। যারা গোরু চুরি কত্তে এসেছিল তার! 

পরাজিত হ/য়েছে। ধৃতব্রাষ্ট্রের ছেলেদিগকে তাড়িয়ে 

দেওয়] হ'য়েছে। 

তগবান। মহারাজের সৌভাগ্য লা হ'য়েছে শুনে 

প্রীত হুলুম। 

রাজা। না, এ আমাৰ সৌভাগ্য নয়। ভগবানের 

অনুগ্রহ । কুমার কোথায়? 

তট। শক্রপক্ষের যে সকল বীরপুরুষ বুণক্ষেত্রে 

ুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করেছেন তা'দের বীরত্ব-কাহিনী 
লিপিবদ্ধ কচ্ছেন। 

শট 
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রাজা! । কুমারের এই কার্ধ্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। 

পরাজিত শক্রর গুণ কীর্তন ক'রে সম্মান দেখালে 

তাদের মনোবেদনার লাঘব হবে। বৃহননল। কোথায়? 

ভট। সুসংবাদ নিয়ে অন্তঃপুরে গেছেন। 

রাজ]। বৃহন্নলাকে ডেকে আন। 

ভট। বে আজ্ঞা, মহারাজ। 

বৃহন্নলার প্রবেশ 

বৃহ। (চারিদিকে তাকাইয়া সবিষাদে ) 

গাণ্ডীবে গুণ চড়িয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে অল্পকাল মাত্র 

যুদ্ধ কত্তে হয়েছে । শর-পরিবর্তনে শিথিল মুষ্টি সংহতও 

হয় নি। অঙ্গুলিত্র পরা অন্ুলিরও বিশেষ কোন 

কৌশল দেখাতে হয় নি। এখানে যেবীরত্ব দেখাবার 
বেণী প্রয়োঙ্জন হয় নি তা তালই হয়েছে। স্ত্রী-বেশ 

ধারণ করেছি বলে দেহ অনেকটা শিথিল হ'য়েছে। 

গাণ্তীব হাতে ছিল বলেই আমার মনে হ'য়েছে যে আমিই 

সেই অর্জুন । 

আমি ভ্ত্রী-বেশ ধারণ ক'রে লজ্জিত হ'য়েই ধনু 

আকর্ষণ ক'রে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এইযুদ্ধষে 

শীঘ্র শীপ্ব শেষ হয়ে গিয়েছে তা তালই হ'য়েছে। * 

* 'শীপ্রং নিয়ঃ কলুষশ্ঠ রেণু কলুষ রে দ্ব্য্থক-_ 
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গোধন উদ্ধার করেছি, শক্রকে পরাঞ্জিত করেছি, 

তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছে না। সৈন্য-শ্রেণীর সম্মুখ- 

ভাগে ছুষ্ট ছুঃশাসনকে শর-প্রহারে বিফল ক'রে বিরাট- 

রাজের রাজধানীতে বেঁধে নিয়ে আসতে পানুম না! 
উত্তরা! আদ্র ক'রে যে সকল অলঙ্কার দিয়েছিল 

সেগুলি পরে রাঙ্জার সামনে যেতে আমার লজ্জা বোধ 

হচ্ছে। যাক্, যাই দেখা ক'রে আসি । এই যে! আর্য্য 

যুধিঠিরও যে এখানে ! 

তিনি এখন যুবক হ'য়েও সন্ন্যাসী, ক্ষত্রিয় হয়েও 

ব্রাঙ্মণ-ধর্মীবলম্বী, রাজ্যলক্মীর অনুগ্রহ ভাজন (রাজ) 

তবু বাঁজ্যহীন। তিনি এখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছেন 

সুতরাং বিচারকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেছেন ।? 

(নিকটে আসিয়৷ ) তগবন, প্রণাম গ্রহণ করুন। 

ভগবান । স্বস্তি। 

(১ স্ত্রীজনোচিত ভাব (২) উথ্িত ধূলিরাশি। 

(১)-আমার ভ্ীবেশ যে বেশীক্ষণ দেখাতে হয় নি 

সেটা ভালই হ'য়েছে। 

(২)-উখিত ধুলিরাশি যে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পড়ে আকাশ 

শীঘ্র পরিষ্কার ক'রে দি ছ সেট। ভালই হয়েছে । 

1 “ভ্রিদগুধারী হ চ দণ্ডধারকঃ1% 
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বৃহ। প্রভুর জয় হ'ক। 

রাজা। রূপের বা বংশের কোনও বিশেষত্ব 
নেই! নীচ ব্যক্তি ভাল কাজ কল্লেই মহৎ হয়। 
বৃহননলার এই স্ত্রীরূপ দ্বণ্য, কিন্তু এখন এই স্ত্রীরূপই 
সন্মান পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। বৃহননলে, তুমি পরিশ্রাপ্ত 
হয়েছ, কিন্ত তোমাকে আরও পরিশ্রান্ত করব। যুদ্ধের 
সংবাদ সমস্ত খুলে বল। 

বৃংন্ললা। মহারাজ, শুনুন । 

রাজা । বীরের কাজ বর্ণন ক'চ্ছ, প্র:কতে না ব'লে 

সংস্কৃতে বল। 

বহন্নল] | শুনুন, মহারাজ । 

ভটের প্রবেশ 

ভট। মহারাজের জয় হ'ক। 

রাজা । তোমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন দেখছি । তোমার 

এত হর্ষের কারণ কি ? 

তট। এমন সুসংবাদ আছে যা সহজে বিশ্বাস হবে 

না। অভিমন্যু বন্দী হয়েছে) 

বৃহ। কিরপে বন্দী হল? 

(আত্মগত ) আজ আমি সমস্ত সৈন্যের বল পরীক্ষা 

করেছি। অভিমন্্যুর বলও পরীক্ষিত হতে দেখেছি । 
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কীঢচক নিহত হয়েছে । বিরাট সৈন্যের মধ্যে অভিমন্থ্যুকে 

বন্দী কত্তে পারে এমন ত কাউকে দেখছি না ! 

ভগবান । বৃহন্বলে, কি শুনছি? 

বৃহ। ভগবন্। 

অভিমন্থ্য বলবান ও যুদ্ধবিষ্যাবিশারদ্, কে তাকে 

বন্দী করেছে জানি না। পিতার ভাগ্য-দোষেই আজ 

তার পরাজয় হ'ল। 

রাজা | বন্দী হ'ল কিরপে? 

তট) রথে আরোহণ কবে নিয়ে ছুই হাতে 

জড়িয়ে ধরে রথ থেকে নামিয়ে এনেছে । 

বাজ! । কে: 

ভট। মহারাজ যার উপর পাকশালার ভার দিয়ে- 

ছেন তিনি। 

বৃহ। (জনাগ্তিকে) আর্ধ্য ভীম তাকে আলিঙ্গন 

করেছেন, বন্দী করেন নি। 

আমি দুরে থেকে দেখেই সন্তষ্ট হয়েছি, এই কাজ 

ক'রে তিনি পুত্রন্নেহ সম্পূর্ণরূপে উপতোগ করেছেন। 
রাজ।। শিষ্টাচারের সহিত অভিমন্ত্কে সভায় 

নিয়ে এস | 

তগবান। মহারাজ, অভিমন্থ্য কষ্ণ ও পাওব বংশের 
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গৌরব। ইহাঁকে সম্মান কল্পে লোকে বলবে বাজা 

বিরাট ভয় পেয়েছেন। সুতরাং তার অপমান করাই 

উচিত । 

রাজা। যছুবংশের তনয় অপমানের যোগ্য নহে। 

অভিমন্ধ্য যুধিঠিবের পুত্র, কুমার উত্তরের সমবয়স্ক ). 

দ্রুপদের সহিত আমাদের কুলগত সব্বন্ধ আছে, স্থুতরাং 

অতিমন্থ্য আমার পৌন্র। বিশেষতঃ অতিথি পুজা, 
এবং পাণ্ডবেরা আমার প্রিন্ন। 

ভগবান। ইা.ঠিক কথা। আমি যা বলেছিলুম 

তা আমার বল] উচিত হয় নি। 

রাজ1। তা? হ'লে অতিমন্্ুকে কে সভায় নিয়ে 

আসবে? 

তগ। বৃহন্নলাই তাকে নিয়ে আসুক । 

রাঞজা। বৃহব্নলে, আতিমন্ট্ুকে রাজ-সতায় নিয়ে এস। 

বৃহ। যে আজ্ঞা, মহারাজ। ( আত্মগত) যা 

এতক্ষণ চাচ্ছিলুম তাই এখন কত্তে পেয়েছি। 

ভগবান । ( আত্মগত ) 

আমার সাক্ষাতে পুত্রকে দেখে অর্জন অজ্জায় কিছু 

বলতে পারবে না। এখন উভয়ের দেখা হবে, নির্জন 

স্থানে দেখ! হ'লে বৃহন্নল। পুত্রকে আলিঙ্গনও কত্ত 

(০ 
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পারবে। অর্জুনের চক্ষু হ'তে আনন্দাক্র নির্গত হ'লেও 

আর কেহ দেখবে ন1। 

রাজা । ভগবন্, কুমার উত্তরের বীরত্বের কাহিনী 

শুন্ুন-__ 
ভীম্ম গ্রভৃতি বাজগণ বিতাড়িত হয়েছেন, অভিমন্থ্য 

ধন্দী হয়েছেন | সংক্ষেপে বলতে গেলে উত্তর আজ সমস্ত 

পৃথিবী জয় করেছে। 

ভীমসেনের প্রবেশ 

ভীম। (ব্বগত) জতুগৃহে যখন অগ্নি লাগে তখন 

মাতা কুস্তী ও ভাইদিগকে বাহুতে তুলে নিয়ে পালিয়ে- 

ছিলুম। কিন্তু এক বালক অভিমন্থ্যকে বাহু দিয়ে তুলে 

রথ থেকে নামিয়ে আজই প্রথম ঠিক তেমন শ্রম অন্ভুতব 

করেছি। 
কুমার, এদিকে । 

অভিমন্যুর প্রবেশ 

অভি। একে? 

ইহার বক্ষোদেশ বিশাল, উদর তনিমাযুক্ত; অংসদেশ 

উন্নত, উরু মহান্, কটাদেশ কুশ । এক্ন্গ বলশালা লোক 

এক হাত দিয়ে জোরে ধরে আমাকে রথ থেকে নামিয়ে 

নিয়ে এল, অথচ আমার শরীরে একটুও বাথা দিল না! 

বৃহ। কুমার, এদিকে । 
0১ 
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অভি। ইনি আবার কে? 

হস্তিনীর রূপ যেমন গজের শরীরে শোভ1 পার না, 

রমণীর রূপও তেমন ইহার শরীরে শোত। পাচ্ছে না। 

ইহার পরাক্রম মহান, কিন্ত বেশ হীন, স্থুতরাং ইহাকে 
উমারূপধারী মহেশ্বরের মত দেখাচ্ছে। 

বৃহ। (জনাগ্তকে ) আধ্য ভীম অভিমন্ত্যকে এখানে 

এনে বড় অন্যায় করেছেন ! 

পরাজিত হয়েছে বলে অতিমন্ত্যর মনে একট! গ্লানি 

আসবে । স্বামী-পুত্র-বিহীনা সুভদ্রা,শোকার্তী হবেন। 

অতিমন্থ্যু পরাঞ্জত হয়েছে মনে করে কৃ্ঝও কুষ্ট হবেন। 

কি আর বলব. এই কার্যে বাহুবল দিত হ'রেছে। 
ভীম। অজ্জ্ন! 

বৃহ। হা--হা- অর্জুন-পুত্রই বটে। 
ভীম | (জনান্তিকে) 

অতিমন্ত্যর নিগ্রহে যে এ সকল দৌব ঘটেছে তা 

আমি বুঝেছি । বিশেষতঃ শত্র-হস্তে পুত্রের পরাজয় কেহই 

আকাঙ্ষ। করে না। কিন্তু দ্রৌপদী অভিমস্থ্যকে না 
দেখে দ্রারুণ দুঃখ তোগ কচ্ছিল। এজন্যই অতিমন্থ্যুকে 

ধরে এনেছি। 

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্ধা, অতিমন্্র সঙ্গে কথা 

টে, 
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বলবার আমার বড় আকাজ্ষা হয়েছে তাকে রাগিষে 

দিন ত, যেন খুব কথা বলে। 

ভীম । ওহে অভিমন্টে।। 

অতি। কি! অভিমনুযু! 

ভীম। (জনান্তিকে ) বালক আমার উপর বেগে 

গিয়েছে । তুমি ডেকে জিজ্ঞাপা কর। 

বৃহ। অভিমন্তে ! 

অভি। কেন? কেন? ই]-সকলেই জানে 

আমার নাম অভিমন্ূযযু | যারা নীচ তারাই আমাদের 

মত ক্ষব্রিয়কে নাম ধরে ডাকে । আমাকে এরূপ ভাবে 

বন্দী করায় তোমাদের পূর্বেই যথেষ্ট শিষ্টাচার 
প্রকাশিত হয়েছিল! এখন নাম ধরে ডেকে সেই 

শিষ্টাচারকেও অতিক্রম করেছ ' 

বৃহ। অভিমন্যে! তোমার জননী ভাল আছেন? 

অতি। কি! কি! জননী! 

তোমরা কি আমার নিকট যুধিষ্ঠির, না তীমসেন, না 

ধনগ্জয়, যে পিতা যেমন পুত্রকে প্রশ্ন করে তোমরাও 

আমাকে ঠিক তেমনি জননীর কথ। জিজ্ঞাস। কচ্ছ। 

বৃহ। অভিমন্তো! দেবকী-তনয় কেশবের কুশল 

ত? 
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অভি। কি! তাকেও নাম ধরে! ইহাই 

তোমাদের মত লোকের সঙ্গে সংস্থষ্ট হয়ে কেশব কুশলেই 
আছেন !: 

অভি। কি! আমার দিকে অবজ্ঞার সহিত চেয়ে 
চেয়ে আবার হাসচ ! 

বৃহ। না, হাসব কেন? 

যার পিতা পার্থ, মাতুল জনার্দিন, যে তরুণবয়স্ক ও 

অন্ত্র-বিগ্ায় নিপুণ তার যুদ্ধে পরাজয় উপযুক্তই বটে ! 

অভি। নিজের গুণ কীর্তন ক'রে ফল নেই। 

আমাদের বংশে কেউ তা করে না। মুতের উপর 

অস্ত্রাধাত ক'রে কিছু লাভ নেই। 

বৃহ। (আত্মগত) কুমার ঠিক বলেছে। 
রথ, তুরঙ্গ ও মত্তহস্তী-সম্কুল এই যুদ্ধক্ষেঞ্ডে শরনিপুণ 

কোন যোদ্ধাই অভিমনুযুর শরে আহত না হ'য়ে যেতে 

পারেন নি। যদি আমিও রথ ফিরিয়ে না দিতুম তা” হ'লে 

আমিও শরাহত হতুম। 

(প্রকাশ্যে ) বাঃ! কথায় ত তুমি বেশ নিপুণ! 

পদাতির হাতে বন্দী হলে কেন? 

অতি। শস্ত্র গ্রহণ না ক'রে আমার রথে এসেছিল 

বলেই আমি বন্দী হয়েছি। অর্জুন যার পিতা সে 
কথনও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে না। 

০ 



পঞ্চরাত্র 

ভীম। অর্জুনই ধন্ত! দু'জনের কথাই সাক্ষাতে 

শুনতে পেয়েছি। পিতা অপেক্ষাও সংগ্রামে পুত্রের 
বীরত্ব সমধিক প্রশংসনীয় । 

রাজা। অভিমন্ূযুকে শীঘ্র নীপ্ব সভায় নিয়ে এস। 

বহ। কুমার, এদিকে! এদিকে ! ইনিই মহারাঙ্গ, 

কুমার এস। 

অতি। কার মহারাজ? 

বৃহ। না, না। মহারাজ ব্রাঙ্গণের সঙ্গে উপবিষ্ট 

আছেন । 

অভিমন্ত্য । কি!ব্রাহ্গণের সঙ্গে! তগবন, অভি- 

বাদন কচ্ছি। 

ভগবান । বৎস, এস। 

বাকৃপটুতা, ধৃতি, বিনয়, আশ্রিতবাৎসল্য, মধুর- 

তাধিতা, পরাক্রম ও বিজন্ন_-পিতার এই সমস্ত গুণ 

যুগপৎ লাত কর। তারপর অবশিষ্ট চার পাওবের আব্র 

ষেযেগুণ তোমার লাভ কত্তে ইচ্ছে হয় সেই সব গুণ 

লাভ করে৷ । 

ব্রাজা। পুত্র, এস। আমাকে অভিবাদন কচ্ছ ন। 

যে! বটে! এই ক্ষত্রিয় বালক গর্বিত হয়েছে! 

আমি এর দর্পচুর্ণ করব । কে তোমাকে বন্দী করেছে? 
ডে 
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ভীম। মহারাজ, আমি। 

অতি। আপনি নিরম্ব ছিলেন একথা বলে দিন। 

ভীম। (স্বগত) এই পাপকথ! আর শুনে কাজ নেই। 

( প্রকাণ্ঠে ) উন্নত এবং মাংসল স্বন্ধসংলগ্ন, সহজাত 

ভুজছুটিই আমার অস্ত্র । এই অস্ত্র দিয়েই আমি যুদ্ধ করি। 

যার! হুর্বল তারাই ধনু গ্রহণ ক'রে থাকে । 

অভি। মশায়, এরূপ কথা বলবেন না 

বাহার বাহুবল অক্ষোৌঁহিনী সেনার তুল্য, ধাহার 

পরাক্রমে ছলনা নেই আপনি কি আমার সেই মধ্যম 

তাত। আপনি যে তার মত কথ] বলছেন ! 

ভগবান। পুত্র, তোমার সেই মধ্যম তাত কি করে- 

ছেন? 

অতি। শুন্ুন। না, আম ত্রাঙ্গণের কথার উত্তপ্ 

দিই না। আর কেউ জিজ্ঞাসা করুক। 

রাজা । পুত্র, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি_ তোমার মধ্যম 

তাত কি করেছেন? 

অভি। শুনুন, 

কদেশে বাহুবদ্ধ ক'রে জরাসম্ধকে শঙ্গে তুলে তিনি 

তার প্রাণ সংহার করেছেন। ক্যা কত্তে পারেন 

নি, তিনি তাই করেছেন। 
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রাজা। তোমার নিন্দা শুনে আম রাগ করব না। 

তোমার ক্রোধ দেখে আমার আহ্কাদ হয়। আর বেশী 

বলেকি লাভ! আমার কোন অপরাধ নেই। তুমি 

এখানে থেকে আর কি করবে, যাও | তোমাকে মুক্তি 

দেওয়া গেল । 

অতি। যদি অন্গ্রহই দেখাবেন, তাহ'লে মামার 

পায়ের কাছে পড়ে নিগ্রহের অন্ুরূপ শিষ্টাচার দেখাতে 

হবে। ভীম (?) বাহু দিয়ে ধারে বুকে করে এনেছেন, 

তাকে আবার এরূপ ভাবেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে। 

উত্তরের প্রবেশ 

উত্তর । ষার! মিথ্যা গ্রশংসা লাভ করে, তারা মনে 

বড় কষ্ট পায়। যুদ্ধ-ব্ষিয়ে আমার সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছে 

তাতে আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি। 

( অগ্রসর হইয়।) 

ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি। 

তগবান। স্বস্তি। 

উত্তর। তাত, অভিবাদন কচ্ছি। 

রাজা। পুত্র, এস। দীর্ঘামু হও । পুক্র+ যে সকল 
যোদ্ধ। বীরত্ব দেখিয়েছেন তাদের সম্মান কর হয়েছে? 
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উত্তর। হাঁ, হয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র 

তার পূজা আপনাকে কত্তে হবে। 

রাজা। পুত্র, ইনি কে? 

উত্তর। ইনি পৃঞ্জনীয় ধনগ্ীয়। 

রাজ।। কি! ধনগ্রয় | 

উত্তর। হা, পৃক্জনীয় ধনপয় শ্শানতরু থেকে ধনু, 

অক্ষয় তুণীর ও শর গ্রহণ ক'রে ভীন্মা্দি রাক্গগণকে 
পরাঞ্জিত করেছেন, এবং আমাদিগকেও রক্ষা 
করেছেন। 

বৃহ। মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন। 

উত্তর বালক, ভীত হয়েছিল বলে যা করেছে, ত। 

মনে নেই। নিজে সমস্ত ক'রে মনে কচ্ছে অন্য ব্যক্তি সব 
করেছে। 

উত্তর। আচ্ছা, আপনি আমাদের শঙ্কা দূর করুন-- 

আমার এই প্রশ্নটির উত্তর দিন-- 

মণিবন্ধে গাণ্ডীবের জ্যাঘাতাঞ্ক আপনার পরিহিত 

অলঙ্কারে ঢাকা রয়েছে । বার বৎসর পরেও ত সেই 

দাগ আপনার শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় নি! 

বৃহ । অলঙ্কারের ঘর্ষণেই এ সকল দাগ পড়েছে। 

অলঙ্কারে সর্বদা ঢাকা থাকে বলেই এসকল দাগ জ্যাঘা- 

তাক্কের মত দেখা যাচ্ছে। 
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আছে 

নি 

রাজা । বুঝলুম। 
বহ। আমিই যদি কদ্রের শর-প্রহারে ক্ষতদেহ 

তরতবংশজাত অজ্জুন হয়ে থাকি তাহ'লে এতপ্দিন 
যি:ন ছন্সবেশে কাটিয়েছেন, ইনিই সেই ভীমসেন, 
আব্র ইনিই রাজা যুধিষির | 

রাজা। ধর্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, আমাকে আপ- 
নারা বিশ্বাস কচ্ছেন নাকেন? আচ্ছা উপযুক্ত সময়ে 
বিশ্বাস হবে। বৃহন্নলে, তুমি অন্তঃপুরে যাও। 

বহু । যে আজ্ঞা, মহারাজ | 

তগ। অস্তঃপুরে যাওয়ার আর প্ররোজন নেই। 

আমরা প্রতিজ্ঞ হতে উত্তীর্ণ হয়েছি। 

অজ্ঞুন। যে আজ্ঞা, আর্ধ্য। 

রাজা। যারা সত্যবাদী, ধারা শর দ্বারা প্রতিজ্ঞা 
পালন করেছেন এমন পাগুবগণ আমার গৃহে বাস 
করেছেন বলে আমার বংশ নিষ্পাপ হ*ল। 

অতি। ইহারাই আমার আরাধ্য পিতা, তাই-_ 

আমি কষ্ট হ'লেও তারা কুষ্ট হন নি, হেসে হেসে 
আনার 'ক্রাধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। গোধন-গ্রহণ-ব্যাপার 
আমার পক্ষে সৌভাগোর প্রস্থতি হ'ল। গোধন গ্রহণ 
কতে এসেছিলুম বলেই পিতৃচরণ দর্শন কত্তে পেরেছি। 
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(ভীমসেনের প্রতি ) 

তাত, চিনতে পাবি নি বলে গ্রথমে আপনাকে 

অভিবাদন করি নি। পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন । 

তীম। পুত্র, এস। পিতার ন্যায় পত্রাক্রমশালী 

হও। পুত্র, পিতাঁকে অভিবাদন কর। 

অভি। তাত, অতিবাদন কচ্ছি। 

অজ্জুন। পুত্র; এস-_ 

দ্বাদশ বর্ষান্তে বনবাসের পর পুত্রের সাহত এই 

অপ্রত্যাশিত মিলনে আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ 

হয়েছে। 

পুত্র, বিরাট-রাঁজকে অভিবাদন কর। 

অতি। মহারাঞ্জ, অভিবাদন কচ্ছি। 

রাজা । বৎস, এস। 

যুধিষ্টিরের ধৈর্য্য, তীমের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য, 
নকুলসহদেবের দেহশ্রী এবং জ্গতপ্রয় শ্রীকৃষ্ণের কীন্ডি 

লাত কর। ( আত্মগত ) উত্তরার এখনও বিবাহ হ'ল ন1। 

এই কথ! মনে হলে আরম অগ্গির হই। কিকরব। 

আচ্ছ! ইহাই করাঘাক। এখানে কে? 

ভটের প্রবেশ 

ভট। মহারাজের জয় হক। 
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রাজ] জল নিয়ে এস। 

ভট। যে আজ্ঞা মহাবাজ। 
[ প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ । 

এই জল এনেছি। 

রাজ]। অর্জুন, গোধন-রক্ষার মূল্য স্বরূপ উত্তরাকে 

গ্রহণ করুন। 

তগ। এবার অজ্জুনের মাথা হেট হ'ল। 

অর্জুন। রাজা কি আমার চরিত্র পরীক্ষা কচ্ছেন? 

মহারাজ, 

আপনার অন্তঃপুরের রমণীবর্গ সকলেই আমার 

প্রীতির পা্র ও মাতৃষ্বপ্লপিণী। আপনার প্রদত্ত উত্তরাকে 

আমার পুরের জন্য গ্রহণ কলুম। 

ভগ। এবার মণ্তক উন্নত হল। 

রাঙ্জা। এখন পিতামহের নিকট উত্তরকে পাঠাব । 

ধর্মরাজ, বৃকোদর, ধনগ্রয়) এদিকে আস্থন। 

[ সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় অস্ক 
ভটের প্রবেশ 

তট। অভিমন্্কে রথ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল 

সশস্্ কৌরবের] তাকে রক্ষা কত্বে পাল্লে না। বড় লজ্জার 
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কথা! নারায়ণচক্রের ভয়েও তারা? ভীত হয় নি! 

বালক অভিমন্ত্য বহুদিন ধরে আত্মীয় স্বজন হ'তে বিঁহন্ন 

হয়ে আছে একথাও তারা একবার ভাবে নি! ওহে 

সারথি, ক্ষক্রিয়গণের সঞ্গে উপবিষ্ট সশিষ্য গুরু দ্রোণকে 

একথ। নিবেদন কর। 

ভীম্ম ও ড্রোণের প্রবেশ 

প্রোণ। সারথি, কোন ব্যক্তি আমার শিষ্য-পুতরকে 

রণক্ষেত্র হ'তে নিয়ে গেল? কে আমার মন্ত্রাভিষিক্ত 

বিধ্যাত শর দ্বার আহত হ'য়ে যুদ্ধ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছে? 

প্রবল দৃতব্ূপে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ও অস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ কত্তে হবে। 

ভীম্ম। বালক বলে অভিমন্নু এখনও যুদ্ধাদি 

ব্যাপারে অনতিজ্ঞ। যখন সকল যোদ্ধা পালিয়ে 

যাচ্ছিল তখন অতিমনূয পালায় নি, এজন্যই সে শক্রু- 

হস্তে বন্দী হয়েছে। হস্তি-যুখ পালিয়ে গেলে যেমন 

হস্তিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কর্তৃক হপ্তিশাবক ধৃত হয় সেরূপ 

সমস্ত সৈন্য পালিয়ে গেলে বালক অভিমন্ু শত্রহস্তে 

বন্দী হয়েছে। 
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ছু্্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ 

ছুর্্যো। সারথি, অতিমন্ুকে কে বন্দী করে নিয়ে 

গেল? আমিই তাকে যুক্ত করব। 

অভিমন্্যর পিতার সেই আমার বিবাদ। লোকে 

যখন শুনবে যে অভিমন্্যু বন্দী হয়েছে তখন সকলেই 

আমাকে দোষী মনে করবে । অভিমন্থ্য এখন আমারই 

পুত্র। পাগুবগণের পুত্র হলেও সেটা এখন গৌণ 
সম্পর্ক । জ্ঞাতি-বিরোধে বালকের! নিরপরাধ । 

কর্ণ। আপনার কথ! লনেহপূর্ণ ও আপনার অন্রূপই 
বটে। 

অতিমন্যু আপনার সম্পর্কিত একথ। এম্লে প্রধান 

বিচার্যা নহে । আপনার এখন মনে কতে হবেষে, 
আপনারই হিতের জন্য বালক অভিমন্ত্যু সমরশীষে/ 
বিপন্ন ও অবমানিত হয়েছে । আমর! তাকে রক্ষা 

কত্তে পারিনি। সুতরাং ধনু ছেড়ে এখন আমাদের 

বল ধারণ করা উচিত । 

শকুনি। মভিমন্থার সাহায্যকারীর অভাব নেই। 

সে যুক্ত হয়ে আছে ধরে নিন। 

রাজা বিরাট যখন শুনবেন অভিমন্থ্য অজুনের পুত্র 
তখন তিনি স্বয়ংই তাকে যুক্ত করে দেবেন । দামোদরের 
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কথা মনে করেই রণক্ষেত্রে বন্দী অতিমন্ধ্যকে বিরাট- 

রাজ মুক্ত করবেন। অথবা ক্রোধতরে হলাঘাতে যিনি 

প্রলম্বাস্থরকে বিনাশ করেছিলেন, সেই বলভদ্রের 

ভয়েই বিরাট অতিমন্থ্যুকে ছেড়ে দেবেন। বলশালী 

ভীমও বলদর্পিত শক্রকে নিহত করে অভিমন্থ্যকে 

হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পারে। 

দ্রোণ। সারথি, অতিমন্থ্য কিরূপে বন্দী হ'ল? 

অভিমন্ুর রথ কি ভেগ্ে গিয়েছিল? তার রথের 

ঘোড়া কি হত হয়েছিল? তার রথের চাকা কি মাটিতে 

বসে গিয়েছিল? তার ছুটি তুণীরই কি শরশুনা 

হয়েছিল? তোমার সঙ্গে কি অভিমন্থ্য ঝগড়া করেছিল? 

তার ধনুর গুণটি কিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল  বথিগণের 

যুদ্ধে এসকল দৈবকৃত বিপদ ঘটে থাকে | অভিমন্যুও 

যুদ্ধ-বিষ্ায় বড় নিপুণ। তাকে কি শক্ররা শর দ্বারা 

যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাড়িয়ে নিয়ে গেল? 

সথত। আয়ুক্মন, ধন্র্বিদ্য যে নিতান্ত সহজ নহে 

তাহা আপনিও শ্বয়ং জ্ঞাত আছেন। 

আপনি যে যে কারণের উল্লেখ করেছেন তার একটির 

জন্যও অভিমন্যু বন্দী হননি। তার তুণীর সর্বদাই 

শরপূর্ণ ছিল, তিনি স্বয়ং মহারথ। আর আমার 
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রথটি অলাতচক্রের ন্যায় * যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। 

একজন পদাতির হস্তে অতিমন্তযু বন্দী হয়েছেন । 

সকলে। কি! পদাতির হস্তে অভিমন্তযু বন্দী 

হয়েছে! সে ব্যক্তি কেমন পদাতি? 

হৃত। তার রূপ বর্ণন করব, কি গুণ বর্ণন করব? 

তীম্ম। স্ত্রীলোকের রূপ বণণন কত্তে হয়। পুরুষের 

পরাক্রম বর্ণন কত্তে হয়। তার পরাক্রমই বর্ণন কর | 

সত। আম়ুত্মন 

দুর্য্যো। আপনি গব্বিত ভাষায় কি জন্য কার 

প্রসংসা কচ্ছেন? বেগে বদি সে ব্যক্তি পবনতুলও 

হয় তথাপি আমি ভীত হব না। 

স্ত। মহারাজ শুন্ধুন_- 

সেই পদাতি বেগে রখের অশ্বগুলিকে অতিক্রম 

করে রথট1 ধরে ফেল্লে। ঘাড় বাড়িয়েও ঘোড়াগুলি 

আর চলতে পাল্লে না। রথট। নিশ্চল হয়ে রেল ॥ 

ভীম্ম। তাহ'লে সে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল? 

সকলে । কেন? 

* *অবাতচক্রপ্রতিযস্ত্র মে রথ £--অবাত (নিবাত 
প্রদেশ) দেশে চক্রমিব। চক্র-উইগু-ককৃ। সুতরাং 

এইরূপ পাঠে “নিশ্চল” অর্থ হইবে। 
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তীম্ম। রথ যদ্রি এরূপে নিশ্চল হয়ে থাকে তাহ'লে 

মনে কত্তে হবে অভিমন্থ্য বৃকোদরের অঙস্কগত হয়েছে। 

দ্বৈতবনে ড্রৌপদীহরণে অকুতকার্ধ্য জয়দ্রথও পদাঁতির 
হস্তে পরাজিত হয়েছিলেন । 

দ্রোণ। গাঙ্গেয় ঠিক কথা বলেছেন। বাল্যকাল 

থেকে আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি আমি তার বেগ 

জানি। 

পরীক্ষা-রঙ্গে কর্ণপর্য্যস্ত আকৃষ্ট গুণ হ'তে শরটি মুক্ত 

হলেও যদি আমি বলেছি তোমার মাথা কেপেছে অমনি 

সেও শরের ন্যায় ছটে লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ার পৃবেরই শরটি 
ধরে ফেলেছে। 

শকুনি। আপনার কথা শুনে হাসি পায়। 

পৃথিবীতে এরূপ আব কোন বলবান লোক নেই! 

সব কথাই কেবল প্ররিষ্ষ পাগবগণের প্রশংসার গন্য 

আপনার! বলে থাকেন। আপনারা কি পৃথিবীময় কেবল 

পাওবই দেখছেন! 

তীম্ম। গান্ধাররাজ. সকল কথাই অন্বমান করে 

বল! হচ্ছে। 

আমরা শন্ত্র ও চাপ গ্রহণ করে রথারূঢ হয়ে যুদ্ধে 
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গমন কার। হলায়ুধ এবং বৃকোদেরই মাত্র বাহু ছুটি 
অবলব্বন করে যুদ্ধে গিয়ে থাকে। 

শকুনি। আমরা একটু অবিমু্যকারী, এগন্য একজন 

যোদ্ধা আমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে উত্তর। 

আর আপনারা বলছেন ফন্তনী আমাদিগকে তাড়িয়ে 

দিয়েছে! 

দ্রোণ। গান্ধার-রাজ, এধিষয়ে এখনও আপনার 

সন্দেহ আছে? 

পরিষ্কার দিনে বজরনির্ঘোষের মত টঙ্কার দিয়ে কি 

উত্তর ধনু আাকষণ কত্তে পারে? শরবষণ করে 

হৃতাতপ দিবাঞ্রকে কি উত্তর যুহুর্তকালের জন্য 

অস্তগমনোনুখ কত্তে পারে? 

তীম্ম। গান্ধারীমাতঃ, আমি স্পষ্ট করে বলছি 

আপনি জানেন পার্থ ধনু আকর্ষণ করে বাণপুঙ্খরূপ 

বাক্য জ্যারপ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেছে। 

কিন্ত আপনি সে কথা শুনবেন ন।। 

সারথির প্রবেশ 

সারথি। আযু্মানের জয় হ'ক। শান্তিকর্শ্ের 

অনুষ্ঠান করুন। 

ভীম্ম। কেন? 
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সারথি। এবিষয়টি প্রথমে আপনার অন্ধাবনের 

যোগ্য । এই বাণটি ধ্বজে লগ্ন হয়েছিল পুঙ্খে ক্ষেপন- 

কর্তীর নাম অঙ্কিত আছে। 

ভীম্ম। নিয়ে এস দেখি। 

( সারুধির বাণ প্রদান) 

ভীম্ম। (বাণগ্রহণ ও নিরীক্ষণ করিয়া) বৎস 

গান্জাররাজ, জরায় আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। 

এই শরের অক্ষরগুলি পাঠ কর। 

শকুনি। (বাণগ্রহণ ও পাঠ করিয়। ) অর্জনের এই 

শর। (এই বলিয়৷ বাণটি নিক্ষেপ করিল ও বাণটি 

দ্রোণের পদতলে পড়িল )। 

দ্রোণ। (শর গ্রহণ করিয়া) বৎস, এস। 

গাঙ্গেরকে বন্দনা করার জন্ত আমার শিষ্প-নিক্ষিপ্ত 

এই শর পরে আমাকে বন্দনা করার জন্য আমার 

পাদমূলে পতিত হ'ল । 

শকুনি। স্পষ্ট করে বলুন না কেন যে অজুণন 
যোদ্ধা, অজুনই শর ছডেছে আর উত্তর নাম লিখেছে। 

দূর্ষেযা। পাগুবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য যদি 

ভীম্মাদি এরূপ কথ| বলে থাকেন তাহ'লে আমিও 

৬৮ 



পঞ্চরাত্র 

বলছি যুধিষ্টিরকে দেখলেই আমি রাজ্যার্দ পাগুবদ্দিগকে 

গ্রদান করব । 
ভটের প্রবেশ 

ভট। মহাবাঞ্জের জয়। বিরাটনগর থেকে দৃত 

এসেছে। 

দু্যোধন। নিয়ে এস। 

তট। যে আজ্ঞা । (প্রস্থান) 

ভটের প্রবেশ 

উত্তর। অল্প পথ আসতেও আমার অনেক .সময় 

লেগেছে ।  কৌন্তেয়-বাণ-হত হস্তিসমৃহ চতুর্দিকে 

পতিত রয়েছে । ভূমিভাগ তজ্জন্ত নতোন্নত হয়েছে। 

এবং দ্রুতগামী অশ্বের বেগও তজ্জন্য মন্দীভূত হয়েছে। 

(কুতাগুলি পুটে ) 

আচাধ্য, পিতামহের সহিত উপবিষ্ট সমগ্র রাজ- 

মগ্ডুলকে অভিবাদন কচ্ছি। 

সকলে । আয়ু্সান হও। 

দ্রোণ। বিরাটেশ্বর কি বলেছেন। 

উত্তর । বিরাটেশ্বর আমাকে পাঠান নি। 

দ্রোণ। কে তোমাকে পাঠিয়েছে? 
উত্তর। রাজ] যুধিষ্ঠির । 



পঞ্চরাত্র 

দ্রোণ। ধর্মরাজ কি বলেছেন? 

উত্তর। শুনুন-_ 

তিনি বলেছেন, “আমি উত্তরাকে পুন্রবধূ রূপে 

লাত ' করেছি। রাজগণ শীঘ্বই সমাগত হবেন। 

শুভবিবাহ কোথায় সম্পন্ন হবে? সেখানে, কি 
এখানে ?” 

শকুনি। সেখানে, সেখানে । 

ফ্বোণ। এজন্যই আমরা সেখানে গিয়েছিলুম। 

পঞ্চরাত্র এখনও অতীত হয় নি। মহারাজ, আমার 

ধর্মতিক্ষা ধর্মীনুরোধে প্রদান করুন। 

দুর্যো!। আমাদের রাজ্যের অর্ধাংশ আমি প্রদ্দান 

করুম। মৃত্যু হলেও লোকে চিরস্থায়ী সত্য লঙ্ঘন 
করে না। 

দ্রোণ। আমাদের প্রসরণশীল বংশের আমরা 

সকলেই প্রসন্ন হলুম । আমাদের রাজসিংহ এই সমগ্র 

মেদিনীমগডল শাসন করুন। 

সম্পূর্ণ 

-০ 



ঢাকা জগনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় 

শ্রীযুক্ত কালীকৃ্ণ গোস্বামী এম, এ বিঃ এল, 

মহাশয় অন্ুবাদকাধ্যে আমাকে যথেষ্ট 

সাহাধ্য করিয়াছেন তজ্জন্ তাহার 

নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

গ্রকাঁশ করিতেছি 

্রন্থকীর। 



এরি ঢাকা, 

ই বেদ পরি এও পাবলিসিং হাউসে 
রিটা লেখ জনা আলি হার মুত 
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